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АНОТАЦІЯ 

 

Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках 

ЄС. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена виявленню та оцінці детермінантів зовнішнього 

та внутрішнього середовища підприємств, зокрема українських, на аграрних ринках ЄС, 

які найбільшою мірою впливають на їх конкурентоспроможність. 

Здійснено класифікацію постулатів фундаментальних підходів та результатів 

емпіричних робіт, які стосуються міжнародної конкурентоспроможності на рівні фірми. 

Виділено основні напрями аналізу, зокрема статичний та динамічний підходи, 

конкурентоспроможності, куди відносяться наукові роботи представників ресурсного 

підходу, а також аналізу конкурентоспроможності на основі компетентності та знань, 

реальної конкурентоспроможності, з якою пов’язують продуктивність та ефективність.  

Прокласифіковано показники міжнародної конкурентоспроможності компаній з 

позицій теорій міжнародної торгівлі та стратегічного менеджменту, постулати яких 

домінують в цій сфері економічних досліджень. До торговельних показників віднесено 

реальний обмінний курс (RER) та паритет купівельної спроможності (PPP); виявлену 

порівняльну перевага (RCA) та похідні показники (RMA, RXA, RTA, RC, PRCA, 

DNCA); частку експортного ринку (EMS), індекс чистого експорту (NEI) та метод 

Грубеля-Лойда (GL). Показники стратегічного управління передбачають, що 

конкурентоспроможність компанії виявляється за допомогою показників витрат, 

рентабельності, продуктивності та ефективності. 

Проаналізовано детермінанти конкурентоспроможності аграрних компаній на 

спільному ринку ЄС на основі аналізу та кластеризації результатів існуючих емпіричних 

досліджень в цьому секторі. Виділено  дві групи: ті, що контролюються компанією та ті, 

що компанією не контролюються. До першої групи віднесено розмір, організаційний 

тип підприємства, інтенсивність використання факторів, частка найманої праці та 
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орендованих земель, рівень заборгованості, спеціалізація аграрних підприємств, рівень 

комерціалізації, а також управлінський потенціал керівництва аграрних підприємств. 

Такі детермінанти як забезпеченість факторами виробництва та умови попиту, 

інтервенція урядів країн ЄС та регулювання в межах спільної аграрної політики Союзу 

на сільськогосподарських ринках, державні витрати на дослідження, освіту фермерів та 

інфраструктуру, розташування підприємства увійшли до другої групи. 

Продемонстровано за допомогою методу «5 сил Портера» (5S), що ринку аграрної 

продукції ЄС властиві високий рівень конкуренції та влада покупця. Цьому сприяють 

концентрація ринків на рівні дистрибуції аграрної продукції та низька диференціація 

продукції виробниками. Ринок молочної продукції, а також зерновий ринок 

характеризується помірними силою/загрозами для показників, які характеризують 

владу споживачів, постачальників, продуктів-замінників, нових гравців та рівня 

конкуренції. Для молочної продукції це пояснюється збільшенням можливості 

диференціації та використання стратегії нішевого, а також органічного, виробництва. 

Ринок м’яса та м’ясних виробів характеризується сильною владою покупців, але 

помірною конкуренцією внаслідок присутності на цьому ринку невеликої кількості 

компаній та достатнім рівнем диференціації їх продукції. 

Обґрунтовано, що найбільше значення на сучасному етапі для розвитку 

конкуренції на аграрному ринку ЄС має саме спільна аграрна політика Союзу. 

Виокремлено найважливіші характеристики трьох останніх етапів еволюції САП, які 

відігравали найбільшу роль для змісту, форм та показників конкурентоздатності 

європейських компаній на аграрних ринках ЄС: 1) декларування та реалізація 

підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, продукції, фермерів зі 

зміщенням акценту інструментів підтримки виробників з фінансових та кількісних, які 

довели свою неспроможність та неефективність, до більш якісних, наприклад, 

підвищення стандартів продукції; 2) фінансові інструменти еволюціонували в бік 

виплат, які не пов’язані з обсягами виробництва. 

Проведено оцінку впливу ендогенних факторів на конкурентоспроможність 

підприємств на аграрних ринках ЄС з використанням панельних даних для 656 

компаній. Оцінювалися такі дані, як експортна виручка, матеріальні витрати, витрати на 
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співробітників, зношення та амортизація, витрати на НДДКР, собівартість реалізованої 

продукції, податки, кількість співробітників, виручка від реалізації основної продукції. 

Виявлено, що експортна виручка компанії на аграрних ринках ЄС як один з основних 

показників конкурентоспроможності значною мірою залежить від кількості робітників, 

ефективності виробничої та збутової діяльності компанії у цілому, обсягу реалізації 

основної продукції, а також ефекту масштабу на ємному спільному ринку ЄС та досвіду 

реалізації продукції.   

Досліджено вплив умов зовнішнього середовища та атрибутів українських 

аграрних компаній на їх конкурентоспроможність на спільному ринку ЄС. За період 

2005-2015 рр. для зовнішніх чинників виявлено, що на конкурентоздатність українських 

аграрних компаній на ринках ЄС найвагоміший вплив мали: динаміка валютного курсу, 

умови оподаткування (зокрема, кількість податкових платежів), а також динаміка 

обсягів валової доданої вартості аграрного сектору, який забезпечує експортний 

потенціал. Державна підтримка сільського господарства в Україні виявилася 

статистично незначимою, не дивлячись на більшу частку у % до ВВП у порівнянні з ЄС 

та США, що вказує на неефективність бюджетного фінансування, а також є наслідком 

частих змін векторів підтримки – між підтримкою інфраструктури та підтримкою 

виробника. Також виявлено, що чинники, які не були включенні до нашого аналізу, але 

були оцінені з використанням регресійних моделей з індивідуальними ефектами, мали 

негативний вплив на частку аграрного експорту в загальному експорті до ЄС, що 

свідчить про більш швидкі темпи зростання конкурентоспроможності інших секторів 

української економіки на спільному ринку ЄС. Додатковий аналіз детермінантів 

конкурентоспроможності на рівні товарних позицій дозволив виявити вплив попиту на 

ринках ЄС та підтвердити значення валютного курсу для динаміки експорту. Зокрема, 

зростання попиту на аграрному ринку ЄС на 1 % призводить до зростання українського 

експорту на 0, 77 %, девальвація гривні на 1 % здатна збільшити експорт на 0,22 %. 

Серед атрибутів компаній найбільшого значення для конкурентоспроможності має ціна 

та їх продуктивність (1 % та 0,18 % відповідно). 

Виявлено взаємозв’язок між етапами імплементації ПВЗВТ та 

конкурентоспроможністю аграрної продукції з України. Чітко простежуються два етапи 
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впливу: перший етап припадає на підписання та період дій автономних торгових 

преференцій (АТП), другий етап розпочався з 2016 р. Перший етап характеризується 

падінням вартості експорту України та частки імпорту з України в загальному імпорті 

аграрної продукції ЄС, що не є прямим свідченням зниження конкурентоспроможності 

української продукції на цьому ринку. На цей час припадає анексія Криму, початок 

бойових дій на сході України, що могло вплинути на бажання європейських компаній, 

особливо із ЄС, співпрацювати з Україною через можливості невиконання контрактів 

внаслідок форс-мажорних обставин. Негативний тренд дозволило згладити падіння 

курсу гривні, що здешевило продукцію і зробило її більш привабливою для покупців із 

ЄС. 

Доведено, що АТП, створення ПВЗВТ позитивно вплинули на 

конкурентоспроможність української аграрної продукції на ринках ЄС. Це відбулося 

шляхом здешевлення відповідних товарів внаслідок безмитної торгівлі та зменшення 

тарифів. Розрахунок індексу виявлених порівняльних переваг допоміг оцінити вплив 

запровадження митних квот у рамках перехідного періоду асоціації, які не передбачають 

сплати мита і відтак сприяють зростанню конкурентоспроможності відповідних товарів. 

Виявлено, що конкурентоспроможність аналізованих товарних груп за період аналізу 

суттєво зросла. Слабку та сильну конкурентоспроможність у 2012 р. мала лише одна 

група – кукурудза, а 2013 р. – 2 групи, відразу після введення АТП – 4 групи. Індекс 

Баласси різко зріс у 2015 р., що вказує на позитивний вплив розширення квот на 

українську аграрну продукцію в цьому році. 

Зроблено висновок про поступову трансформацію потенціалу ПВЗВТ України з 

ЄС в ендогенний чинник конкурентоспроможності українських аграрних підприємств 

на спільному ринку Союзу. Зокрема, доведено, що стратегія цінової 

конкурентоспроможності, яка використовувалася більшою мірою на початкових етапах 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС внаслідок часткової лібералізації кількісних 

обмежень та тарифних умов доступу до аграрного ринку ЄС, у сучасних умовах 

поступово трансформується в стратегію диференціації аграрної продукції українських 

компаній. Останнє є наслідком переходу українських компаній на європейські 

стандарти якості та управління виробництвом, включаючи приватні стандарти, 
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динамізацію пропозиції органічної та нішевої продукції.  

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, аграрний ринок, компанія, 

детермінанти, ЄС, спільна аграрна політика, тарифні та нетарифні обмеження, експорт, 

ПВЗВТ. 

 

ABSTRACT 

Vitko D.А. Determinants of companies’ competitiveness in the agrarian markets of the 

EU. – Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of the «candidate of science» in 

Economics, specialty 08.00.02 – world economy and international economic relations. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the identification and evaluation of the external and 

internal environment determinants of companies, in particular Ukrainian ones, in the agrarian 

markets of the EU, which have the greatest influence on their competitiveness. 

The classification of the fundamental approaches and the results’ postulates of empirical 

work concerning the international competitiveness at the firm level is carried out. The main 

directions of analysis, in particular static and dynamic approaches, of competitiveness, which 

include the research work of the resource approach representatives, as well as competitiveness 

analysis based on the competence and knowledge, real competitiveness, with which the 

productivity and efficiency are related, are highlighted. 

The indicators of international competitiveness of companies from the standpoint of the 

theories of international trade and strategic management, whose postulates are dominated in 

this field of economic research, have been classified. The trade indicators include the real 

exchange rate (RER) and purchasing power parity (PPP); Revealed Comparative Advantage 

(RCA) and Derivative Indicators (RMA, RXA, RTA, RC, PRCA, DNCA); the share of the 

export market (EMS), the net export index (NEI) and the Grubel Lloyd (GL) method. The 

indicators of strategic management assume that the company's competitiveness is manifested 

through cost, profitability, productivity and efficiency indicators. 

The determinants of the competitiveness of agrarian companies in the EU common 

market are analyzed on the basis of existing empirical researches results clustering in this sector. 



7 

There are two groups: controlled by the company and those that are not controlled by the 

company. The first group includes the size, organizational type of company, the intensity of the 

production factors utilization, the share of hired labor and leased land, the level of debt, the 

specialization of agrarian enterprises, the level of commercialization, as well as management 

potential of agrarian companies. Such determinants as the availability of production factors and 

demand conditions, the intervention of EU governments and regulation within the framework 

of the Common Agricultural Policy of the Union in agricultural markets, government spending 

on research, education of farmers and infrastructure, the location of the enterprise was included 

in the second group. 

The "Porter's Five Forces" (5S) method helped to revealed that the EU market of 

agricultural products has a high level of competition and buyer power. This is supported by the 

concentration of markets at the level of distribution of agrarian products and the low 

differentiation of products by producers. The dairy market as well as the grain market is 

characterized by moderate power / threats for indicators that characterize the power of 

consumers, suppliers, substitutes, new players and competition. For dairy products, this is due 

to increased differentiation and the use of niche, as well as organic, production strategy. The 

meat and meat products market are characterized with strong buyer power, but moderate 

competition due to the presence of a small number of companies in this market and a sufficient 

level of differentiation of their products. 

At the present stage, it is substantiated that the most important for the development of 

competition in the agrarian market of the EU is the common agricultural policy of the Union. 

The most important characteristics of the last three stages of the evolution of CAP, which 

played the most important role for the content, forms and indicators of competitiveness of 

European companies in the agrarian markets of the EU, were singled out: 1) declaration and 

implementation of increasing competitiveness of the agrarian sector, products, farmers with the 

shift of emphasis on financial and quantitative , which have proven their failure and 

inefficiency, to a higher quality, for example, an increase in product standards; 2) financial 

instruments evolved in the direction of payments that are not related to the volumes of 

production. 

Estimation of the endogenous factors` influence on the companies` competitiveness in 
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the agrarian markets of the EU with the use of panel data for 656 companies was conducted. 

Evaluated data such as export revenue, total expenditures, employee expenditures, costs of 

R&D, cost of sales, taxes, number of employees, revenue from the sale of basic products. It is 

revealed that the company's export revenues in the agrarian markets of the EU as one of the 

main indicators of competitiveness to a large extent depends on the number of workers, the 

efficiency of the production and sales activities of the company as a whole, the volume of sales 

of the main products, and the scale effect on the large EU common market and experience of 

product sales. 

The influence of external conditions and inner attributes of Ukrainian agrarian 

companies on their competitiveness in the EU common market is investigated. For the period 

of 2005-2015 for external factors it was revealed that the competitiveness of Ukrainian agrarian 

companies in the EU markets was the mostly influenced with the dynamics of the exchange 

rate, tax conditions (in particular, the number of tax payments), as well as the dynamics of the 

gross value added of the agrarian sector, which provides export potential. State support to 

agriculture in Ukraine was statistically insignificant, despite a larger share in % of GDP 

compared to the EU and the US, indicating the inefficiency of budget financing, as well as the 

result of frequent changes in support vectors – between infrastructure support and producer 

support. It was also found that factors that were not included in our analysis, but were estimated 

using regression models with individual effects, had a negative impact on the share of 

agricultural exports in total exports to the EU, indicating faster growth rates of competitiveness 

of other sectors of the Ukrainian economy in the EU common market. An additional analysis 

of the competitiveness determinants at the level of commodity positions allowed to detect the 

effect of demand on EU markets and to confirm the value of the exchange rate for the dynamics 

of exports. In particular, the growth of demand in the agrarian market of the EU by 1% leads to 

an increase in Ukrainian exports by 0,77%, a devaluation of the hryvnia by 1% can increase 

exports by 0,22%. Among the attributes of companies, the highest value for competitiveness is 

the price and their performance (1% and 0.18% respectively). 

The relationship between the stages of the Free trade zone with EU implementation and 

the competitiveness of agrarian products from Ukraine was revealed. Two stages of influence 

are clearly traceable: the first stage involves the signing and period of action of autonomous 
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trade preferences (ATP), the second stage began in 2016. The first stage is characterized by a 

fall in the value of exports of Ukraine and the share of imports from Ukraine in the total import 

of agricultural products of the EU, which is not a direct indication of a decrease in the 

competitiveness of Ukrainian products in this market. At present, there is an annexation of the 

Crimea, the beginning of hostilities in eastern Ukraine, which could have affected the European 

companies' desire, especially with the EU, to cooperate with Ukraine because of the possibility 

of non-fulfillment of contracts due to force majeure. The negative trend allowed to smooth the 

fall of the hryvnia exchange rate, which made the product cheaper and made it more attractive 

for buyers from the EU. 

It has been proved that ATP, the creation of free trade zone positively influenced the 

competitiveness of Ukrainian agrarian products in the EU markets. This was due to a reduction 

in prices for the goods due to duty free trade and a reduction in tariffs. The calculation of the 

index of identified comparative advantages has helped to assess the impact of the introduction 

of customs duties within the framework of the transitional period of the association, which do 

not provide for payment of customs duties and thus contribute to the growth of the 

competitiveness of the goods concerned. It was found that the competitiveness of the analyzed 

commodity groups during the analysis period significantly increased. Weak and strong 

competitiveness in 2012 had only one group – corn, and in 2013 – 2 groups, immediately after 

the introduction of ATP – 4 groups. The Balassa` index rose sharply in 2015, indicating a 

positive impact of the expansion of quotas on Ukrainian agrarian products within this year. 

The conclusion is made about the gradual transformation of the potential of Ukraine's 

EU cooperation into an endogenous factor of the competitiveness of Ukrainian agrarian 

enterprises in the common market of the Union. In particular, it has been proved that the strategy 

of price competitiveness, which was used to a greater extent at the initial stages of the 

implementation of the Association Agreement with the EU due to the partial liberalization of 

quantitative restrictions and tariff conditions for access to the agricultural market of the EU, is 

gradually transformed into a strategy of differentiation of agrarian products of Ukrainian 

companies in modern conditions. The latter is the result of the transition of Ukrainian 

companies to European standards of quality and production management, including private 

standards, the dynamization of supply of organic and niche products. 
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Key words: international competitiveness, agrarian market, company, determinants, EU, 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Глобалізація економічних систем, підвищення динаміки та 

мінливість атрибутів міжнародної конкуренції на аграрних ринках, реорганізація 

Спільної аграрної політики (САП) ЄС, зміна пріоритетів сільськогосподарської та 

торговельної політик СОТ, постійні раунди перемовин між країнами щодо розширення 

спільного доступу до ринків аграрної продукції збільшили інтерес дослідників та урядів 

до оцінки міжнародної конкурентоспроможності своїх країн, галузей економіки та 

особливо підприємств. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності знайшло 

відображення у формулюванні цілей економічної політики багатьох держав. У 

Лісабонській програмі визначено мету – зробити ЄС найбільш конкурентоспроможною 

і динамічною економікою, основаною на знаннях. Програма ЄВРОПА-2020 доповнила 

цілі та інструменти, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності та досягнення 

сталого економічного зростання. Крім того, ЄС особливу увагу приділяє 

конкурентоспроможності європейських компаній в аграрній сфері з метою посилення 

власних позицій у світовій економіці, для чого було проголошено кілька політичних 

ініціатив для підтримання конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами в 

цьому секторі. Ця проблема набула особливої ваги для України в умовах реалізації 

Угоди про асоціацію з ЄС, визначення агропромислового сектору як стратегічного 

фактора розвитку національної економіки. Вищезазначене обумовлює необхідність 

цілісного, узгодженого та послідовного дослідження умов та детермінантів 

конкурентоспроможності компаній на спільному ринку аграрної продукції ЄС. 

Теоретичні основи теорії конкуренції і конкурентоспроможності були закладені в 

працях класиків політекономії Й. Бехера, К. Маркса, A. Маршалла, Д. Рікардо, А. Сміта. 

Ці основи отримали подальший розвиток у працях С. Л. Брю, Дж. Долана, Дж. Кейнса, 

К. Р. Макконела, А. Пезенті, М. Пітерса, П. Самуельсона, Ф. Хайєка, Д. Хана, Р. Хізріча, 

А. Хоскінга, М. Швайцера, В. Швандера, Й. Шумпетера та ін. 

Питання дослідження теоретичних і методичних аспектів конкурентних переваг 

компаній досить широко висвітлені в працях зарубіжних вчених І. Ансофа, Р. Болдвіна, 

Б. Вернекфельта, Г.Джерефі, А. Курно, Ж. Ламбена, Дж. Пізано, М. Портера, Дж. 

Робінсон, Т. Стюарта, Д. Тіссе, Е. Хелпмана, Е. Чемберліна та багатьох ін. Серед 
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українських вчених проблемами оцінки та управління конкурентоспроможністю 

компаній займалися О. Амоша, Л. Антонюк, В. Апопій, О. Беззубченко, Д. Лук’яненко, 

А. Мазаракі, А. Філіпенко, О. Чернега, В. Чужиков, О. Шнирков, Л. Шульгіна та ін. 

Незважаючи на значний обсяг зарубіжних і вітчизняних робіт з питань 

конкурентоспроможності, конкурентних переваг компаній, проблема формування та 

оцінки детермінантів конкурентних переваг аграрних компаній на ринках країн ЄС 

вивчена недостатньо. Це зумовило необхідність проведення даного дослідження, 

визначило його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано згідно з темою наукових досліджень кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Стратегія інтеграції України у 

світову економіку», яка є складовою частиною загальнонаукової теми Інституту 

міжнародних відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (номер 

державної реєстрації ДР № 11 БФ 048-01) в рамках комплексної програми наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». 

Основний внесок автора у дослідження цієї теми полягає в аналізі теоретичних і 

практичних засад функціонування аграрного ринку ЄС, виявленні детермінантів 

конкурентоспроможності аграрних компаній на ньому, зокрема українських. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування 

теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках 

ЄС, зокрема українських, виявлення та оцінка детермінантів зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємств, які найбільшою мірою впливають на їх 

конкурентоспроможність. 

Відповідно до окресленої мети в дисертації визначено такі конкретні завдання: 

- проаналізувати положення концептуальних підходів різних шкіл щодо 

трактування міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності та адаптувати їх під 

особливі умови діяльності компаній на аграрних ринках; 

- дослідити та класифікувати існуючі методики оцінки рівня міжнародної 
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конкурентоспроможності компаній; 

- систематизувати детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних 

підприємств, виявлені у попередніх емпіричних дослідженнях; 

- проаналізувати структуру та динаміку ключових аграрних ринків ЄС, а також 

оцінити потенційні можливості присутності на них компаній із третіх країн; 

- оцінити рівень конкуренції, проаналізувати особливості розвитку ринків аграрної 

продукції ЄС, які визначають конкурентоспроможність компаній з ЄС та третіх країн на 

цих ринках; 

- оцінити вплив САП та спільної торговельної політики ЄС на конкурентні позиції 

компаній на аграрних ринках ЄС; 

- виявити детермінанти міжнародної конкурентоспроможності компаній на 

аграрних ринках ЄС на основі використання даних про характеристики компаній; 

- проаналізувати розвиток експорту української аграрної продукції до ЄС та 

оцінити рівень конкурентоспроможності українських компаній на цьому ринку; 

- дослідити детермінанти конкурентоспроможності українських аграрних 

компаній на ринках ЄС;  

- оцінити вплив створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) на конкурентоспроможність української аграрної продукції на ринках ЄС; 

- здійснити аналіз перешкод українському аграрному експорту на ринках ЄС, а 

також виявити перспективи подальшого його розвитку. 

Об’єктом дослідження є міжнародна конкурентоспроможність підприємств на 

аграрних ринках в умовах глобалізації світогосподарських процесів.  

Предметом дослідження виступають екзогенні та ендогенні детермінанти 

конкурентоспроможності підприємств, у тому числі українських, на аграрних ринках 

ЄС. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано низку як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання: метод аналізу та синтезу, 

історичний метод, діалектичний, системний, логічний та діалектичний методи для 

дослідження концептуальних підходів до проблеми міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3), порівняльного аналізу 
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(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1–2.4, 3.1–3.3). Також використано сучасні методи статистичного 

аналізу, регресійного дослідження, економіко-статистичного моделювання (підрозділи 

2.3, 3.1, 3.3) для виявлення та оцінки виду зв’язку та сили впливу детермінантів 

конкурентоспроможності. У підрозділі 3.3 використано SWOT-аналіз для оцінки 

сильних та слабких сторін українських аграрних підприємств після створення ПВЗВТ 

та розроблення відповідних стратегій. 

Сучасні методи дозволили представити логічні зв’язки між досліджуваними 

параметрами у формі економетричних рівнянь та статистичних моделей, які можуть 

бути використані для моделювання потенційної експортної ефективності аграрних 

підприємств на ринках ЄС. 

Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у різних галузях знань, де висвітлено фундаментальні засади 

міжнародної конкурентоспроможності аграрних підприємств, результати її емпіричних 

оцінок; аналітичні звіти міжнародних організацій, результати власних досліджень 

автора.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад міжнародної конкурентоспроможності підприємств на 

аграрних ринках та у вирішенні актуального науково-прикладного завдання – виявлення 

ендогенних та екзогенних детермінантів конкурентоспроможності підприємств на 

ринках аграрної продукції ЄС. 

Нові та найбільш суттєві наукові положення, що отримані особисто автором і 

виносяться на захист, полягають у такому: 

уперше: 

- проведено оцінку впливу ендогенних факторів на конкурентоспроможність 

підприємств на аграрних ринках ЄС з використанням панельних даних для 656 

європейських компаній. Оцінювалися такі дані як експортна виручка, матеріальні 

витрати, витрати на співробітників, зношення та амортизація, витрати на НДДКР, 

собівартість реалізованої продукції, податки, кількість співробітників, виручка від 

реалізації основної продукції. Виявлено, що експортна виручка компанії на аграрних 

ринках ЄС як один із основних показників конкурентоспроможності значною мірою 
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залежить від кількості робітників, ефективності виробничої та збутової діяльності 

компанії у цілому, обсягу реалізації основної продукції, а також ефекту масштабу на 

місткому спільному ринку ЄС та досвіду реалізації продукції;   

- комплексно досліджено вплив умов зовнішнього середовища та атрибутів 

українських аграрних компаній на їх конкурентоспроможність на спільному ринку ЄС. 

За період 2005–2015 рр. для зовнішніх чинників виявлено, що на 

конкурентоспроможність українських аграрних компаній на ринках ЄС найвагоміший 

вплив мали: динаміка валютного курсу, умови оподаткування (зокрема, кількість 

податкових платежів), а також динаміка обсягів валової доданої вартості аграрного 

сектору, який забезпечує експортний потенціал. Державна підтримка сільського 

господарства в Україні виявилася статистично незначущою, незважаючи на більшу 

частку у відсотках до ВВП у порівнянні з ЄС та США, що вказує на неефективність 

бюджетного фінансування, а також є наслідком частих змін векторів підтримки – між 

підтримкою інфраструктури та підтримкою виробника. Також виявлено, що чинники, 

які не було включено до зазначеного аналізу, але було оцінено з використанням 

регресійних моделей з індивідуальними ефектами, мали негативний вплив на частку 

аграрного експорту в загальному експорті до ЄС, що свідчить про більш швидкі темпи 

зростання конкурентоспроможності інших секторів української економіки на спільному 

ринку ЄС. Додатковий аналіз детермінантів конкурентоспроможності на рівні товарних 

позицій дозволив виявити вплив попиту на ринках ЄС та підтвердити значення 

валютного курсу для динаміки експорту. Зокрема, зростання попиту на аграрному ринку 

ЄС на 1 % призводить до зростання українського експорту на 0, 77 %, девальвація гривні 

на 1 % здатна збільшити експорт на 0,22 %. Серед атрибутів компаній найбільше 

значення для конкурентоспроможності має ціна та їх продуктивність (1 % та 0,18 % 

відповідно); 

- зроблено висновок про поступову трансформацію потенціалу ПВЗВТ України з 

ЄС в ендогенний чинник конкурентоспроможності українських аграрних підприємств 

на спільному ринку Союзу. Зокрема, доведено, що стратегія цінової 

конкурентоспроможності, яка використовувалася більшою мірою на початкових етапах 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС внаслідок часткової лібералізації кількісних 
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обмежень та тарифних умов доступу до аграрного ринку ЄС, у сучасних умовах 

поступово трансформується в стратегію диференціації аграрної продукції українських 

компаній. Останнє є наслідком переходу українських компаній на європейські 

стандарти якості та управління виробництвом, включаючи приватні стандарти, 

динамізацію пропозиції органічної та нішевої продукції;  

удосконалено: 

- розуміння впливу детермінантів зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність компаній, зокрема обґрунтовано, що найбільше значення на 

сучасному етапі для розвитку конкуренції на аграрному ринку ЄС має саме спільна 

аграрна політика ЄС. Виокремлено найважливіші характеристики трьох останніх етапів 

еволюції САП, які відігравали найбільшу роль у визначенні/формуванні змісту, форм і 

показників конкурентоспроможності європейських компаній на аграрних ринках ЄС: 1) 

декларування та реалізація стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрного 

сектору, продукції, фермерів зі зміщенням акценту інструментів підтримки виробників 

з фінансових та кількісних, які довели свою неспроможність та неефективність, до більш 

якісних, наприклад підвищення стандартів продукції; 2) фінансові інструменти 

еволюціонували в бік виплат, які не пов’язані з обсягами виробництва; 

- систему детермінантів конкурентоспроможності аграрних компаній на спільному 

ринку ЄС на основі аналізу та кластеризації результатів існуючих емпіричних 

досліджень у цьому секторі. Виділено дві групи детермінантів: ті, що контролюються 

компанією, та ті, що компанією не контролюються. До першої групи включено розмір, 

організаційний тип підприємства, інтенсивність використання факторів виробництва, 

частка найманої праці та орендованих земель, рівень заборгованості, спеціалізація 

аграрних підприємств, рівень комерціалізації, а також управлінський потенціал 

аграрних підприємств. Такі детермінанти, як забезпеченість факторами виробництва та 

умови попиту, інтервенція урядів країн ЄС та регулювання в межах спільної аграрної 

політики ЄС на сільськогосподарських ринках, державні витрати на НДДКР, освіту 

фермерів та інфраструктуру, розташування підприємства увійшли до другої групи; 

набули подальшого розвитку: 

- трактування особливостей конкурентного середовища на аграрних ринках ЄС за 
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допомогою оцінки з використанням методу п’яти сил М. Портера. Виявлено, що 

найбільшими рушійними силами на ринках ЄС є дистрибуційні мережі та переробники. 

Рівень конкуренції на більшості ринків є помірним, за винятком зернових ринків, чому 

сприяють фрагментованість та помірні темпи зростання попиту у відповідних галузях; 

- класифікації постулатів фундаментальних підходів та результатів емпіричних 

робіт, які стосуються міжнародної конкурентоспроможності на рівні компанії. Виділено 

основні напрями аналізу, зокрема статичний та динамічний підходи 

конкурентоспроможності, куди відносяться наукові роботи представників ресурсного 

підходу, а також аналізу конкурентоспроможності на основі компетентності та знань, 

реальної конкурентоспроможності, з якою пов’язують продуктивність та ефективність;  

- система показників міжнародної конкурентоспроможності компаній з позицій 

теорій міжнародної торгівлі та стратегічного менеджменту, постулати яких домінують 

у цій сфері економічних досліджень. До торговельних показників включено реальний 

обмінний курс (RER) та паритет купівельної спроможності (PPP); виявлену порівняльну 

перевагу (RCA) та похідні показники (RMA, RXA, RTA, RC, PRCA, DNCA); частку 

експортного ринку (EMS), індекс чистого експорту (NEI) та метод Грубеля – Лойда 

(GL). Згідно з показниками стратегічного управління конкурентоспроможність компанії 

визначається за допомогою показників витрат, рентабельності, продуктивності та 

ефективності. 

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність дисертації 

полягає в тому, що розроблені в ній науково-обґрунтовані теоретичні положення, 

методичні підходи, наукові результати, висновки та рекомендації можуть бути 

використані в процесі розвитку аграрного ринку України, адаптації аграрної політики 

України в процесі реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, результати 

дисертаційного дослідження щодо формування агропродовольчої політики України в 

умовах реалізації Угоди про асоціацію та створення ПВЗВТ враховано в діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (довідка № 13/4 від 

03.11.2018 р.). Практичні рекомендації щодо оцінки детермінантів зовнішньої та 

внутрішньої конкурентоспроможності українських аграрних компаній на ринках ЄС 

використано в адаптації стратегії експорту ТОВ «П’ятидні» (довідка № 4/11 від 09.11. 
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2018 р.), ТОВ «ЛексТрейд» (довідка № 4 від 21.11.2018 р.), а також ТОВ «Агро інвест» 

(довідка № 12 від 21.11.2018 р.) 

Окремі положення дисертації застосовуються в навчальному процесі на кафедрі 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 

048-380 від 20.12.2018).  

Особистий внесок здобувача. Основні методичні розробки, загальнотеоретичні та 

прикладні наукові результати отримано особисто автором. Також особисто автором 

здійснено інтеграцію загальнонаукових та спеціальних методів у контексті проблем, 

пов’язаних із міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові результати 

дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також апробовано на 7 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: XII Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасна наука – 2016” (Прага, 27 жовтня – 05 

листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-

економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин» (м. 

Дніпро, 16–17 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Сервісна 

економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри» (м. 

Київ, 15–16 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (м. 

Ужгород, 16–17 лютого 2018 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та 

соціальні чинники» (м. Одеса, 2 березня 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» (м. Луцьк, 

5 жовтня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу» (м. Ужгород, 5–6 

жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
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опубліковано у 14 наукових працях (загальний обсяг 4,34 авт. арк.), з них 7 статей у 

провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, 7 – у матеріалах і тезах 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотацій, переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Основний текст дисертаційної роботи становить 204 сторінки, який містить 27 таблиць, 

38 рисунків та 14 формул. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ 

 

 Концепції міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній  

Глобалізація у широкому сенсі та інші зміни у світовій економіці за останні роки 

призвели до нових викликів для компаній, галузей і країн. Це зумовило активне 

обговорення науковцями та практиками проблеми конкурентоспроможності. 

Найбільшого акценту було зроблено на рівні фірми. Аналіз міжнародної 

конкурентоспроможності на мікрорівні ґрунтується, головним чином, на дослідженнях 

в галузі міжнародного бізнесу, маркетингу та стратегічного управління. Незважаючи на 

значний внесок названих дослідницьких напрямів, література з цієї тематики 

залишається фрагментованою, та малочисельною. Термін «міжнародна 

конкурентоспроможність» часто використовується в різних значеннях, а відсутність 

організаційної структури досліджень ускладнює опрацювання наявної літератури. 

Встановлюючи зв’язок між різними концепціями 

інтернаціоналізації / транснаціоналізації, ефективності та конкурентоспроможності на 

рівні компаній, далі здійснено аналіз різних аспектів міжнародної 

конкурентоспроможності компаній, а також підходів до досліджень у цій сфері. 

Проте спочатку звернемо увагу на особливості аграрного сектору, які 

визначатимуть наше подальше дослідження. Багато в чому, аналіз міжнародної 

конкурентоспроможності для економіки в цілому є дзеркальним для сільського 

господарства. Незважаючи на це, існує кілька характеристик аграрного сектору, які 

значно відрізняють цю сферу і, отже, гідні уваги. По-перше, це невисока рентабельність 

аграрного сектору, а також тривалість відтворювального циклу та тривалий період 

окупності вкладених засобів. Невисокий рівень формування валової доданої вартості та 

висока ступінь непередбачуваності результату діяльності, що обумовлено залежністю 

від змін ґрунтових та кліматичних умов також значним чином позначається на умовах 

конкурентоспроможності аграрного сектору. Необхідно згадати і про екологічний 

чинник, адже у процесі сільськогосподарського виробництва шкода навколишньому 

середовищу має бути мінімальною, а продукт – безпечний для здоров’я людини, що 
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найчастіше позначається на собівартості виробництва та кінцевій цінні, а також 

диференціації продукції.  

Дослідження поняття «міжнародна конкурентоспроможність компанії» 

передбачає, в першу чергу, аналіз сутності категорії «конкуренція». Вони 

взаємопов’язані в етимологічному та логічному сенсах, адже про 

конкурентоспроможність варто говорити лише за наявності конкуренції між 

виробниками певної продукції (послуги). Остання є одним із постійних рушіїв розвитку 

компанії, оскільки змушує до постійного вдосконалення бізнес-процесів, зниження 

собівартості виробництва, підвищення якості продукції, відповідно підвищення своєї 

конкурентоспроможності. 

Попри те, що «конкуренція» є відомою фундаментальною економічною 

категорією, до цього часу сам термін часто трактується авторами по-різному, що має 

свій відбиток і на розумінні сутності «конкурентоспроможності». 

Термін «конкуренція» є похідним від латинського слова «concurrentia», що 

позначає «зіткнення», «змагання» [7]. Відповідно, саме поведінкове трактування цієї 

категорії спочатку з’явилося в економічній літературі (див. Таблиця 1.1). А. Сміт 

вважається першим дослідником проблем конкуренції, яку він пов’язував із чесним без 

змови суперництвом, що ведеться між суб’єктами ринку за найбільш вигідні умови 

продажу і купівлі товарів. Основним методом конкурентної боротьби він вважав зміну 

цін. При цьому зауважував, що ринкова економіка, некерована колективною волею, не 

підпорядкована єдиному задуму, тим не менше, слідує суворим правилам поведінки на 

ринку. Відповідно до цих правил вільна конкуренція є силою, що забезпечує взаємодію 

попиту і пропозиції, що й врівноважує ринкові ціни. В результаті суперництва продавців 

і покупців встановлюється загальна ціна на однорідні товари і конкретний вид кривих 

попиту і пропозиції [67]. Таким чином, конкуренція забезпечує функціонування 

ринкового механізму ціноутворення. Разом з тим, конкуренція – механізм регулювання 

пропорцій виробництва, оскільки завдяки конкуренції відбувається перерозподіл 

капіталів між галузями. Відповідно, конкуренція – та сама «невидима рука», яка 

координує діяльність учасників ринку. 

Уточнення мети та способів конкурентної боротьби знайшло відображення в 
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подальшому розвитку її поведінкового тлумачення. Так, представники марксистського 

підходу трактували конкуренцію як «властиву товарному виробництву антагоністичну 

боротьбу між приватними товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту 

товарів, за отримання найвищого прибутку» [49]. 

Таблиця 1.1 

Систематизація трактувань поняття конкуренції 

Підхід Дослідник Період Трактування 

П
ов

ед
ін

ко
ви

й 

А. Сміт [67] (Англія) Друга пол. XVIII 
ст. 

Вільне, загальне суперництво між суб’єктами ринку за 
найбільш вигідні умови продажу  купівлі товарів, що 
призводить до оптимального розподілу праці  капіталу 

Д. Рікардо [62] 
(Англія) 

Поч. XIX ст. Механізм встановлення мінової вартості товарів 
(ринкового ціноутворення) 

А. Маршалл [50] 
(Англія) 

Кін. XIX ст. Боротьба за рідкісні економічні блага, що веде до 
оптимального розподілу праці, що забезпечує 
ефективність економіки  

К. Маркс [49] 
(Німеччина) 

Кін. XIX ст. Боротьба за вигідніші умови виробництва  збуту 
товарів, що забезпечує такий розподіл суспільного 
капіталу між різними сферами виробництва, при якому 
ціни виробництва в кожній сфері складаються за 
зразком цін виробництва в сферах, які орієнтуються на 
середню рентабельність  капіталу 

М. Портер [59, 58] 
(США) 

Кін. XX ст. Динамічний процес, ландшафт, що безперервно 
змінюється, на якому з’являються нові товари, нові 
канали маркетингу, нові виробничі процеси та нові 
ринкові сегменти 
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Е. Чемберлін [73] 
Дж. Кейнс [40] 
(США) 

Кін. XIX ст. – поч. 
XX ст. 

Основний акцент робиться на дослідженні структури 
ринку  можливості встановлення окремими 
учасниками ринку контролю над ним, у тому числі із 
застосуванням нецінових методів боротьби 

А. Курно [205] 
(Франція) 

Кін. XIX ст. Боротьба двох ібільше фірм, коли кожна припускає, що 
обсяг виробництва її конкурентів залишатиметься 
незмінним 

Дж. Робінсон [63] 
(Англія) 

Поч. XX ст. Закон, що встановлює правила регулювання цін, 
заробітної плати, ренти 

К. Макконнел, С. 
Брю [47] (США) 

Кін. XX ст. Наявність на ринку великої кількості незалежних 
покупців і продавців, можливість для покупців і 
продавців вільно виходити на ринок і залишати його 
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Й. Шумпетер [78] 
(Австрія) 

Кін. XIX ст.- поч. 
XX ст. 

Джерело новаторства, що породжує технічні  
організаційні нововведення, які, у випадку якщо вони 
будуть прийняті ринком, витісняють застарілі товари  
технології 

Ф. Хайек [71] 
(Австрія) 

Серед. XX ст. «Процедура відкриття», сила, завдяки якій 
відкривається вірна лінія поведінки на ринку, яка 
дозволяє оцінити наслідки ухвалення тих або інших 
рішень підприємств в ринкових умовах 

Неокласичний варіант поведінкового тлумачення конкуренції пов’язує її з 

боротьбою за рідкісні економічні блага і за гроші споживача, на які їх можна придбати 
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[50]. У відповідності до поведінкового розуміння конкуренції написані роботи 

М. Портера, про підхід якого йтиме мова нижче. 

Історично наступним після поведінкового підходу був структурний, який набув 

поширення в XIX ст. і особливо в XX ст. Його початок сягає робіт Ф. Еджворта, 

А. Курно, Дж. Робінсон, Е. Чемберліна й інших дослідники, що заклали фундамент 

сучасної теорії конкуренції. У структурному підході акцент зміщується з конкурентної 

боротьби до аналізу структури ринку та тих умов, які панують на ньому.  

Невдоволення представниками структурного підходу моделлю досконалої 

конкуренції, яка використовувалася у той час, було викликано надмірною увагою, що 

надається тільки одному її виду (ціновій конкуренції), і неможливістю розкрити за її 

допомогою суть конкурентної діяльності. Критики моделі досконалої конкуренції 

вказували на елементи монополії, властиві економіці і не знаходять відображення в 

існуючій концепції конкуренції. Значний внесок в теоретичні моделі олігополії і 

монополії пізніше внесли Ф.І. Еджуорт (математичний опис), А.Л. Лернер (монопольна 

влада й її оцінка), К. Вікселль (конкуренція і цінова дискримінація), Й. Шумпетер, Ф. 

Хайєк та ін. 

До середини XX століття сформувалися загальні уявлення про сутність 

конкуренції, її основні рушійні сили, які знайшли відображення в постулюванні 

чотирьох класичних моделей ринкової конкуренції: досконалої конкуренції, 

монополістичної конкуренції, олігополії та чистої монополії. Позиції цієї групи вчених 

в сучасній економічній науці настільки сильні, що сам термін «конкуренція» 

(«competition») частіше використовується саме в структурному розумінні. Якщо ж 

потрібно підкреслити поведінкову сторону конкуренції, нерідко користуються іншим 

словом – «суперництво» («rivalry») [25]. 

Також можна виділити третій підхід до трактування сутності конкуренції – 

функціональний. Він розглядає роль, яку конкуренція відіграє в економіці. 

Й. Шумпетер, зокрема, в рамках своєї теорії економічного розвитку визначав 

конкуренцію як суперництво старого з новим. Нововведення скептично приймаються 

ринком, але якщо новатору вдається їх здійснити, механізм конкуренції витісняє з ринку 

підприємства, що використовують застарілі технології [78]. 
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По-іншому конкуренцію трактував Ф. Хайек, називаючи її «процедурою 

відкриття». Він вважав, що на ринку приховане стає видимим лише внаслідок 

конкуренції [71]. Скажімо, за умов властивої для реального ринку інформаційної 

асиметрії спочатку кілька можливих стратегій поведінки компанії можуть однаково 

оцінюватися з точки зору їх привабливості. І саме конкуренція дозволяє виявити 

найефективнішу серед них.  

Таким чином, конкуренція між компаніями – суперництво щодо задоволення 

власних інтересів: вигідних умов виробництва та збуту товарів, отримання високих 

прибутків, домінування на певному ринку. Аналіз визначень конкуренції, поданих у 

таблиці вище, свідчить про те, що у них враховано такі її якості, як динамічність, 

примусовість, єдність конкурентних і монополістичних засад, зв’язок з інноваційними 

процесами. Із цього випливає, що конкуренція – це сукупність об’єктивних відносин, 

перш за все, економічних, між підприємствами на певному ринку, що носять 

динамічний характер постійного суперництва за прихильність споживачів на основі 

певних переваг своєї продукції (послуг). 

Все, що було сказано вище, є характерним і для міжнародної конкуренції. Проте 

тут є певні відмінності. Невід’ємним атрибутом функціонування сучасних міжнародних 

ринків, не лише аграрної продукції, стала динамічна конкурентна боротьба. На 

міжнародному рівні вона особливо характеризується динамізмом, масштабністю та 

гостротою.  

Масштабність конкуренції зумовлена стійким зростанням кількості учасників на 

міжнародних ринках, які долучаються до МТ під впливом руху технологій, міжнародної 

спеціалізації і кооперації. Інтернаціоналізація підприємницької діяльності розширює 

базу конкуренції. 

Особливого динамізму міжнародній конкуренції надає постійний НТП. Скрізь, де 

розгортається суперництво за зниження витрат виробництва, поліпшення якості і 

максимізацію прибутку, НТП виступає і дієвим засобом конкурентної боротьби, і її 

наймогутнішим каталізатором. 

За таких умов здатність підприємства конкурувати у базовій галузі на 

міжнародних ринках отримала втілення в категорії «міжнародна 
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конкурентоспроможність». Незважаючи на відомість даної категорії з 60-х рр. ХХ ст., 

кожний дослідник, подібно до поняття «конкуренція», вкладає у нього свій зміст та свою 

систему позначень. Тому до теперішнього часу немає загальноприйнятого 

термінологічного тлумачення цього поняття. 

Аналіз численних наукових робіт про конкуренцію та конкурентоспроможність 

дозволяє виділити широкий спектр конкуруючих підходів та поглядів. Безпосередньо 

або опосередковано, вони стосуються питання про те, чому деякі фірми є більш 

успішними, ніж інші, що в кінцевому підсумку призводить до принципового питання 

про те, як фірма може підвищити свою продуктивність та досягти стійкої конкурентної 

переваги над своїми конкурентами.  

З метою кращого розуміння сутності міжнародної конкурентоспроможності, 

вважаємо за необхідне здійснити ретроспективний аналіз теорії міжнародної 

конкурентоспроможності. 

Історично концепція конкурентоспроможності виникла в кінці XVIII - середині 

XIX ст і заснована на роботах економістів-класиків – А. Сміта, Д. Мілля, Т. Мальтуса. 

Вони давали оцінку конкурентоспроможності країн, використовуючи дані про чотири 

основні фактори виробництва: землю, природні ресурси, капітал, працю. Д. Рікардо був 

першим економістом, який спробував зрозуміти дію механізму конкуренції між 

країнами, заклавши основи теорії порівняльних конкурентних переваг. 

Теорія конкурентоспроможності пройшла кілька етапів розвитку, які умовно 

можна розділити на чотири (див Рис. 1.1). Етапи подано в порядку появи перших робіт, 

якій й започаткували відповідні підходи.  

У своєму дослідженні Р. Хоскісон та ін. [182] порівнюють еволюцію теорії 

конкурентоспроможності з коливанням маятника, роблячи акцент на рухові між 

зовнішніми можливостями/загрозами фірми та її внутрішніми сильними та слабкими 

сторонами. Ця особливість концепцій конкурентоспроможності найбільшою мірою 

відображається у двох універсальних підходах: ринковому (the market-based view 

(MBV)) та ресурсному (the resource-based view (RBV)). 

Ринковий підхід має свої коріння в галузі економіки промислової організації. Під 

значним впливом ранніх робіт Гарвардського економіста Мейсона [204] та його 
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докторанта Бейна [93], економіка промислової організації вплив структури ринку, 

ефектів концентрації на конкуренцію, а також межі між фірмами та ринками. Для того, 

щоб імітувати реальні ситуації, індустріальна економіка звертається до недоліків 

стандартної моделі досконалої конкуренції шляхом введення перешкод, наприклад 

вхідних бар’єрів, транзакційних витрат та інформаційної асиметрії. 

 

Рис. 1.1. Еволюція теорій міжнародної конкурентоспроможності компаній 
[розроблено автором] 

У відповідності до індустріальної економіки та Гарвардської школи, парадигма 

«структура-поведінка-результат» (SCP) стала популярною з 1940-х до 1960-х років, як 

спосіб аналізу відносини між структурою галузі, діяльністю галузі та результуючою 

ефективністю галузі.  

Напевно, найбільш впливовий внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності 

на основі промислової економіки на початку 80-х рр. зробив Гарвардський професор 

Майкл Портер. У своїх найвідоміших роботах «Як конкурентні сили формують 

стратегію»[232] та «Конкурентна стратегія та конкурентна перевага»[233], Портер 

звернувся до важливого недоліку парадигми SCP. Внаслідок сфокусування парадигми 

SCP на галузі в цілому, специфічні для фірми стратегії та рекомендації складно 

отримати на такій основі. На основі концепцій індустріальної економіки Портер 

розробив ринковий підхід. Однією з основних пропозицій роботи Портера є те, що 

продуктивність фірми залежить від привабливості своєї галузі та відносної позиції 

фірми проти конкурентів. 

1 ЕТАП – ринковий підхід – перші 
роботи з 1932 р. Ключові роботи – М. 
Портера з 1977 р. 

2 ЕТАП – ресурсний підхід – перші 
роботи з 1938 р. Ключова стаття – 
Дж Барні в 1991 р.  
 

3 ЕТАП – 90 рр. ХХ ст.  
Концепція динамічних можливостей (DCV)– 
Д Тісе, Дж. Пізано таА. Шуен (1997 р.).  
Концепція, заснована на людському капіталі 
– Т. Стюарт (1997 р.) 
Концепція конкурентних переваг на основі 
дій (ABP) 

4 ЕТАП – мережеві концепції – ХХІ 
ст. 
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Концепція 5 сил Майкла Портера є, мабуть, однією з найпоширеніших концепцій, 

які до цього часу використовуються вченими. Вона пропонує системний підхід до 

оцінки конкуренції в галузі та може використовуватися компаніями для вибору 

привабливих для виходу ринків. За словами Портера, привабливість ринку визначається 

п’ятьма конкурентними силами, які формують можливість для вищої продуктивності в 

галузі. Цими силами є: 1) Загроза виходу потенційних конкурентів; 2) Загроза появи 

товарів-субститутів; 3) Переговорна сила постачальників; 4) Переговорна сила 

покупців; 5) Інтенсивність конкуренції між існуючими фірмами. 

Чим сильніші ці сили в сукупності, тим інтенсивніша конкуренція і менша 

привабливість галузі. Як стверджують прихильники ринкового підходу, конкурентна 

перевага виникає внаслідок кращого позиціонування у порівнянні з іншими гравцями 

галузі. Диференціюючи свою продукцію та послуги, компанії отримують привілейовану 

позицію на ринку кінцевої продукції та стримують властиву ринкові тенденцію до 

переходу до досконалої конкуренції. Завдяки досягненню домінуючої позиції фірма 

може користуватися монопольною рентою, навмисно обмежуючи виробництво нижче 

конкурентного рівня. Замість того, щоб бути ціноодержувачем на абсолютно 

конкурентному ринку, кращі позиції дозволяють фірмі зберігати певний контроль за 

ціною та збільшувати прибуток шляхом обмеження конкуренції. Припускається, що 

результатом понаднормальних майбутніх доходів буде вища поточна вартість фірми. 

Портер запропонував три загальні стратегії, які фірма може використовувати для 

досягнення кращої позиції на ринку, а саме: (i) лідерство за витратами, тобто 

виробництво з нижчою ціною, ніж фірми-конкуренти; (ii) диференціація, тобто 

диференціювання продуктів через атрибути, які звертаються до клієнтів, як наприклад 

висока якість продукту, брендинг та інноваційність продукції; (ііі) фокус, тобто 

зосередження уваги на вузько визначеному сегменті ринку. За словами Портера, 

загальним стратегічним недоліком є небажання керівництва обирати між цими 

загальними стратегіями. Спроба досягти конкурентної переваги за допомогою 

одночасного здійснення різних стратегій зазвичай веде до непослідовних, а іноді й 

суперечливих дій, залишаючи фірму з нижчими за середні прибутки. 

На відміну від традиційного підходу промислової економіки, новаторська робота 
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Портера підкреслює індивідуальне прийняття рішень керівниками під час вибору 

привабливих галузей та стратегічного розміщення своїх фірм у галузі. Однак, 

незважаючи на популярність ринкового підходу, у нього є свої недоліки. По-перше, 

Портер закликає працювати над недосконалими ринковими умовами шляхом 

диференціації та встановлення бар’єрів для входу. Однак встановлення таких захисних 

бар’єрів може принести користь конкурентам, які вже є активними на ринку. По-друге, 

з огляду на пораду Портера щодо вибору однієї з загальних стратегій, не всі стратегічні 

варіанти повністю доступні кожній фірмі. Наприклад, малі фірми, імовірно, повинні 

проводити фокусну стратегію, щоб конкурувати з їхніми великими, більш масштабними 

конкурентами. По-третє, одним з найважливіших і широко поширених критичних 

зауважень ринкового підходу є його припущення про однорідність ресурсів та 

мобільність ресурсів в галузі.  

Ці критичні зауваження підтверджуються емпіричними дослідженнями. Хоча є 

докази того, що структура галузі впливає на ефективність, Румельт [245], Шмалензі 

[252] та ін. виявляють, що коли мова йде про пояснення різниці в продуктивності між 

фірмами, промислові ефекти відіграють лише незначну роль у порівнянні з ефектами, 

специфічними для фірми. Недостатня пояснювальна сила структури галузі показує, що 

зовнішньо орієнтований ринковий підхід не здатен повністю пояснити різницю в 

продуктивності між фірмами. Ці обмеження призвели до розробки альтернативного 

бачення з більшою увагою до внутрішніх, специфічних для фірми аспектів: ресурсного 

підходу. 

Усвідомлюючи обмеження ринкового підходу, дослідники перенесли свою увагу 

з зовнішнього середовища на внутрішні аспекти фірми, що зумовило появу ресурсного 

підходу (RBV), а також пов’язаної концепції конкурентних переваг, заснованих на 

знаннях та теорії стратегічного лідерства. На відміну від ринкового підходу, RBV 

робить акцент на ресурсах та внутрішніх можливостях фірми як джерелах конкурентної 

переваги, по суті, розглядаючи фірму як сукупність ресурсів. Оскільки кожна фірма має 

свою власну історію виникнення т а розвитку, набуває різних активів, навичок та досвід, 

відповідно створила свою власну відміну організаційну культуру, вона не може бути 

подібною до жодної іншої компанії. Оптимальне поєднання цих ресурсів та їх 
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ефективна алокація на конкретні проблеми та можливості полегшує конкурентну 

боротьбу фірми. Мета ресурсного підходу, таким чином, полягає у впровадженні 

стратегії, яка ґрунтується на гетерогенних ресурсах фірми, і яка не реалізовується 

конкурентами. Ця стратегія забезпечить стійку перевагу завдяки своїй неповторності. 

На відміну від парадигми SCP ринкового підходу, ресурсний підхід використовує 

парадигму «ресурси-поведінка-результат» (RCP) для пояснення продуктивності,  

Таке зосередження на внутрішніх ресурсах компанії можна відслідкувати в 

раніших роботах, як наприклад Ч. Барнарда «Функції керівників» [99] та Ф. Селзніка, 

який розвинув модель соціологічного лідерства у своїй роботі «Лідерство в управлінні» 

[249]. Селзнік був одним з небагатьох вчених свого часу, які виділяли роль ресурсів та 

можливостей фірми, які є основними для розвитку того, що він назвав «відмітними 

компетенціями». Однак оригінальна концептуалізація фірми як сукупності ресурсів 

з’явилася у E.Пенроуз в новаторській роботі «Теорія зростання фірми»[227]. Ідея 

Пенроуза про те, що унікальний характер фірми випливає з його неоднорідних ресурсів, 

є основою ресурсного підходу, і після цього застосовувалася та модифікувалася 

численними авторами. Два з основних припущень цієї теорії, зокрема, відрізняють її від 

ринкового підходу: (i) забезпеченість ресурсами фірм вважається неоднорідною, і (іі) не 

всі ресурси можуть бути повністю передані, отже, вони незмінно розподіляються між 

підприємствами. Таким чином, ресурсний підхід передбачає наявність недосконалих 

факторних ринків. Незважаючи на спільність своєї базової ідеї, ресурсний підхід не є 

жодним чином цілісною теорією, а своєрідною «парасолькою», під якою об’єднуються 

різні підходи в сфері ресурсоорієнтованої теорії. 

Незважаючи на те, що певні елементи ресурсного підходу можна знайти в ранніх 

дослідженнях продуктивності фірми, насправді сам підхід не отримав належної уваги 

до роботи Вернерфельта та Румельта у 1984 р. [288]. Спираючись на роботу 

Вернерфельта, дослідники почали більш уважно вивчати, як варіації у ресурсах фірм 

призводять до відмінностей у їх продуктивностях.  

Оскільки сучасне конкурентне середовище, як вважають, змінюється з постійно 

зростаючими темпами, статична теорія ресурсного підходу виявилася менш здатною 

пояснити конкурентну перевагу фірм. Не вистачає пояснення того, як ресурси потрібно 
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змінювати з часом, аби залишатись в тренді та забезпечувати постійну конкурентну 

перевагу фірмі. Крім того, ресурсний підхід залишає без відповіді питання, як 

розвиваються ресурси та як вони організовані, інтегровані та перебудовані в рамках 

фірми. Для того, щоб заповнити цей пробіл, Тісе, Пізано та Шуен [264] запропонували 

підхід динамічних можливостей (DCV), який з тих пір привертає все більшу увагу в 

академічній літературі. Хоча традиційний ресурсний підхід дає пояснення надвисокої 

продуктивності фірми через унікальне поєднання цінних ресурси, DCV йде на крок далі. 

Він розвиває традиційний ресурсний підхід, зміщуючи фокус зі статичного володіння 

ресурсами фірмою до її можливостей перебудовувати, об’єднувати, адаптувати та 

передавати ці ресурси. 

Через зміни у конкурентному середовищі фірми, такі як зміна споживчих смаків, 

зміна регулювання, інновації та технологічний прогрес, цінність колись найкращих 

ресурсів фірми може швидко зникнути. Провал адаптації до такої трансформації, яка 

змінює гру, може мати негативні наслідки для продуктивності і навіть загрожувати 

виживанню фірми. Оскільки сучасні конкурентні середовища у багатьох галузях 

розвиваються у бік все більшого динамізму – те, що дослідники назвали 

гіперконкуренцією або високошвидкісним середовищем – зростають виклики для фірм 

щодо їх адаптації. На відміну від традиційного припущення, що існує стійка 

конкурентна перевага, більш пізні емпіричні дослідження показують, що період 

конкурентної переваги скорочується, і тому необхідно розвивати наступні тимчасові 

переваги. 

Позитивну відповідь для цієї проблеми і пропонує DCV з акцентом на динамічних 

можливостях постійно адаптувати ресурси до змінного середовища та об’єднати ряд 

тимчасових переваг з часом. Хоча ресурсний підхід зосереджується на виборі ресурсів, 

DCV підкреслює розвиток та оновлення ресурсів. Таким чином, незважаючи на те, що 

підхід корелюється з ресурсним, він принципово відрізняється від попереднього. Як 

зазначає К. Зотт [302] «динамічні можливості – це не просто доповнення до ресурсного 

підходу, оскільки вони маніпулюють ресурсами та можливостями, які безпосередньо 

створюють ренту». Перше пояснення динамічних можливостей є у роботі засновників 

підходу Тісе та Пізано [264]. Автори вказують, що деякі компанії успішно 
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продемонстрували «своєчасне реагування та швидке, гнучке інноваційне виробництво з 

можливістю системи управління ефективно координувати та перерозподіляти 

внутрішні та зовнішні компетенції», тоді як інші – ні. Аргумент базується на зауваженні, 

що фірми, які колись успішно домінували на своєму ринку, конкурують і стають 

маргінальними з боку конкурентів, оскільки середовище змінюється, а їм не вдається 

адаптуватися. Важливість адаптації та переналагодження профілю ресурсу фірми була 

зафіксована у визначенні динамічних можливостей у [264] як «здатність фірми 

інтегрувати, будувати і змінювати внутрішні та зовнішні компетенції для швидкої 

реакції на зміну середовища». 

Після першого визначення динамічних можливостей, численні автори 

запропонували свої власні підходи до розуміння природи та ролі динамічних 

можливостей. Деякі з них варто розглянути.  

К. Ейзенхардт і Дж. Мартін [147] визначають динамічні можливості як дискретні, 

ідентифіковані процеси та пропонують як конкретні приклади процес розробки 

продукту, прийняття стратегічних рішень та створення альянсу. На підставі їх 

спостережень, успішні динамічні можливості демонструють спільні риси підприємств 

(так звані «найкращі практики») і є менш специфічними для фірм, ніж стверджує 

традиційний ресурсний підхід. Таким чином, відмінності між динамічними 

можливостями менше залежать від самої фірми, але більше від навколишнього 

середовища, в якому ця фірма функціонує. Ця спільність динамічних можливостей між 

різними фірмами передбачає можливість взаємозамінності цих можливостей, а також 

дозволяє диверсифікованим фірмам передавати можливості до суміжних бізнес-

підрозділів. Таким чином, на помірно динамічних ринках динамічні можливості подібні 

до складних, детальних та аналітичних процедур; у той час як на дуже динамічних 

ринках динамічні можливості нагадують прості, експериментальні та адаптивні 

процеси, що створюють непередбачувані результати. 

М. Золо та С. Вінтер [301] відносять до динамічних можливостей випробувані та 

стабільні моделі організаційної діяльності, які компанія використовує для зміни своїх 

ресурсів та процедур для досягнення високих результатів. Хоча вони вважають, що 

динамічні можливості необхідні та корисні навіть у середовищах з низьким рівнем 
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динамізму, вони стверджують, що динамічні можливості можуть мати більшу цінність 

у високодинамічних середовищах. Цю думку поділяють C. Захра, Х. Сапієнза та П. 

Девідссон [296], які стверджують, що «динамічні можливості можуть бути найбільш 

цінними при зовнішньому середовищі, яке швидко змінюється або непередбачуване ..., 

але волатильне або середовище, яке швидко змінюється, не є обов’язковим 

компонентом динамічних можливостей». М. Золо та С. Вінтер [301], крім того, 

передбачають прямий зв’язок між рівнем та ефективністю динамічних можливостей 

фірми та її потенціалом високої продуктивності. Інші дослідники, такі як К. Ейзенхардт 

і Дж. Мартін [147], навпаки, менш переконані в прямому зв’язку між динамічними 

можливостями та продуктивністю, та замість цього стверджують, що «динамічні 

можливості є необхідними, але недостатніми, умовами для отримання конкурентних 

переваг». П. Дрневіч та А. Кріакюнас [143], а також C. Захра, Х. Сапієнза та П. Девідссон 

[296] навіть відзначають, що використання динамічних можливості не обов’язково 

пов’язане з більш високою продуктивністю і можуть мати негативний вплив через 

пов’язані з ними витрати, якщо вони використовуються без негайної потреби.  

Незважаючи на те, що вчені підкреслюють різні аспекти, деякі характеристики є 

основою більшості визначень і служать загальною основою для розуміння динамічних 

можливостей. Загальний консенсус зосереджується на основному аргументі: динамічні 

можливості змінюють процеси, процедури та ресурси фірми та дозволяють їй реагувати 

на зміну умов у своєму конкурентному середовищі. Якщо фірма володіє ресурсами 

VRIO, але не має динамічних можливостей, вони можливо досягне прибутку вище 

середнього рівня на короткий період, але вона не зможе втримати його вище у 

довгостроковій перспективі, крім випадків, коли це станеться випадково. 

Незважаючи на те, що DCV є теоретично обгрунтованим і здатний вирішувати 

деякі з основних недоліків ресурсного підходу, він також не позбавлений критики. По-

перше, деякі визначення, які використовуються для динамічних можливостей, 

тавтологічно пов’язані з успіхом та за природою є циркуляційними. Як зазначають Дж. 

Кепеда та Д. Вера [122], О. Вільямсон [292], С. Зара, Х. Сапієнза та П. Девідсон [297], ці 

визначення припускають, що динамічні можливості пов’язані з вищою продуктивністю, 

і якщо компанія демонструє вищу продуктивність, вона повинна, у свою чергу, володіти 
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динамічними можливостями. Як зазначають Р. Аренд та П. Бромілі [92]: «Якщо фірми 

з низькою продуктивністю не можуть мати динамічних можливостей, тоді цьому 

підходу загрожує тавтологія. По-друге, ця концепція була піддана критиці за 

невизначеність та відсутність практичної реалізації. М. Кратц та Е. Заяц [190] вказують 

на те, що концепція динамічних можливостей «довела свою стійкість до спостережень 

та вимірювання». Критика цієї вади підходу може скоро закінчитися, оскільки кількість 

емпіричних досліджень неухильно зростає. По-третє, деякі автори ставлять під сумнів 

емпіричну підтримку конструкції динамічних можливостей. Р. Аренд та П. Бромілі [92] 

зауважують, що академічні публікації на цю тему зазвичай покладаються на малі зразки, 

які ставлять питання про надійність та спільність результатів. У своєму аналітичному 

дослідженні метаданих С. Ньюберт [221] виявив досить низький рівень підтримки 

емпіричними дослідженнями, що використовують конструкцію динамічного 

потенціалу. 

Зовсім нещодавно було запропоновано альтернативну концепцію на основі дій 

(ABP) або конкурентної динаміки, яка підкреслює підприємницьку орієнтацію та 

спритність фірм як основу для її конкурентоспроможності [128; 202]. Відповідно до цієї 

точки зору, фокус зміщується від простої позиції в галузі або володіння ресурсами, та 

забезпечує більше можливостей для фірм з меншими перевагами конкурувати з 

діючими гравцями ринку. Увага ABP зосереджена на конкуренції на основі 

маневреності (через дії), а не конкуренції на основі  можливостей (потенціалу). 

Дослідження конкурентоспроможної динаміки є основним об’єктом вивчення 

конкурентних дій фірми. Інтелектуальні корені цього підходу, зосередженого на 

індивідуальних діях фірми, простежуються у концепції творчого руйнування 

Й. Шумпетера, яку він характеризував динамічним процесом, за яким фірми діють та 

реагують один на одного, прагнучи до ринкових можливостей. 

Існує більш динамічне тлумачення конкурентоспроможності, яке розглядає 

стійкість конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі, а стійкість 

визначається як «потенціал організації зберегти або покращити свою конкурентну 

позицію в очах своїх клієнтів та акціонерів, маючи можливість діяти і реагувати у 

мінливому конкурентному середовищі» [152]. Для П. Баклі [112] стійка 
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конкурентоспроможність залежить від взаємодії між тим, що вони називають «3P» – 

конкурентоспроможною продуктивністю (competitive performance), конкурентним 

потенціалом (competitive potential) та процесами управління (management processes). 

Такий погляд підкреслює важливість технологічного розвитку та співвідношення 

ціни/витрат як життєво важливого для фірми для досягнення стійкості своєї 

конкурентоспроможності. Крім того, фірми можуть або робити інвестиції у розвиток 

внутрішнього середовища для вдосконалення організаційних процесів, або у ринково-

орієнтовані продукти та послуги. 

Деякі автори [186; 131; 235]досліджували, чи можуть кластерні стратегії дійсно 

підвищити конкурентоспроможність малих та середніх фірм в якості інструменту для 

відповіді на виклики, пов’язані з глобалізацією і лібералізацією торгівлі, а також 

досліджуючи його детермінанти, що впливають на підвищення їх 

конкурентоспроможності. Згідно з цією точкою зору, географічна близькість створює 

так звані ефекти агломерації з точки зору вищої спеціалізації, інновацій та передачі 

знань, що призводить до зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності як 

фірм, так і галузей промисловості. 

В рамках управлінського наукового підходу саме досвід менеджменту є 

запорукою рентабельності компанії. М. Коулінг [136] започаткував «підприємницьку 

школу думки», де міжфірмова варіація рентабельності доводить значення і залежить від 

людського капіталу або відмінностей в особистих, освітніх та загальних демографічних 

характеристиках або минулого досвіду підприємців, які володіють та здійснюють 

управління компанією. 

Хоча людський капітал – це поєднання характеристик, навичок та досвіду 

індивіда, соціальний капітал є фактичними або потенційними цінностями та перевагами, 

що виникають внаслідок його власних соціальних взаємодій та мереж. Зі зростанням 

важливості ролі ділових мереж у покращенні конкурентних переваг фірми відносини 

між соціальним капіталом та продуктивністю стали важливою сферою економічних 

досліджень, наприклад [88; 189; 276]. Проте результати існуючих емпіричних 

досліджень є непереконливими, і варіюються від позитивних наслідків [88; 225] до 

негативних [243]. 
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Окрім людського та соціального капіталу, дослідження сімейних фірм часто 

зосереджуються на впливі сімейної власності на конкурентоспроможність. Популярна 

тема сімейної власності - це поєднання власності та контролю, що є відомою агентською 

проблемою. Однак дослідники сімейного бізнесу наголошують на ролі теорії опікування 

(stewardship theory), яка все більше привертає увагу. Також проводяться дослідження, в 

яких оцінюється роль віку та розміру фірми як важливого детермінанту 

конкурентоспроможності фірми. 

І, нарешті, розвиток концепції стратегічних мереж і мереж вартості, який 

припадає на 21 ст. Поняття «мережа» розглядається в рамках різних наукових систем – 

економістами, особливо представниками менеджменту, соціологами, іншими. Так, в 

межах школи менеджменту використовували термін «ланцюжок вартості», основи якої 

заклав М. Портер, але згодом з’явився термін, який замінив дане поняття – «мережа 

вартості», що являє собою сукупність пов’язаних партнерськими відносинами 

підприємств, що діють в рамках єдиного процесу створення ринкових цінностей 

(продуктів). 

Мережа вартості включає підприємство-організатора мережі (фірма, що володіє 

основними активами), партнерів та інших учасників мережі (державні структури, 

громадські організатори, ЗМІ, конкуренти), які забезпечують її продуктивну діяльність 

і збільшення споживчої цінності для кінцевих покупців. Найчастіше вживається поняття 

«ділова екосистема» або «екосистема бізнесу», що об’єднує бізнес із середовищем, а 

також робить акцент на необхідності формування інфраструктури бізнесу і включення 

її в мережі вартості. 

На відміну від «ланцюжка вартості» теорія «мереж вартості» поки не 

сформувалася у впливовий науковий напрям, попри наявність передумов. Вже 

проведено ряд досліджень, зокрема щодо бар’єрів входження в мережі, методи 

перерозподілу доходів від спільної діяльності.  

Доцільно окремо відзначити, що все частіше застосовується поняття «сукупність 

мереж», що замінює поняття «ринок», оскільки ринок – це сукупність учасників мережі, 

що постійно об’єднуються. 

Таким чином, наукові підходи до міжнародної конкурентоспроможності не лише 
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виявляли сутність цього явища, але, в першу чергу, досліджували її джерела. Попри те, 

що ресурсний та ринковий підходи були започатковані понад 60 рр. тому, вони до цього 

часу залишаються ключовими, навіть за умов посилення впливу більш сучасних 

підходів.  

Врахування вказаних підходів та емпіричних робіт, які прямо чи опосередковано 

стосуються теми, дозволило створити матрицю 2x2, що демонструє співвідношення цих 

основних досліджень (див. Рис. 1.2).  

По вертикалі зображено природу конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність, зазвичай, розглядається в якості незалежної або залежної 

змінної: перший підхід розглядає конкурентоспроможність як фактор продуктивності 

фірми, в той час як другий вважає конкурентоспроможність результатом конкурентних 

переваг фірми. Іншими словами, проводиться різниця між конкурентоспроможністю ex 

ante, тобто потенціалом, і конкурентоспроможністю ex post, тобто фактичною. По 

горизонталі відображено відмінності статичного та динамічного підходів до аналізу 

конкурентоспроможності. 

У рамки підходу “конкурентоспроможність як фактор” можна включити всі 

дослідження про джерела конкурентної переваги на рівні фірм. Сюди відносяться 

наукові роботи представників ресурсного підходу (наприклад, Б. Вернефельта [288]), а 

також підходів до конкурентоспроможності на основі компетентності та знань (Р. Грант 

[169], Б. Когут та Ю. Зандер [188]; Д. Тісе та ін. [264]). Останні стверджують, що фірма 

створює конкурентні переваги за рахунок накопичення, розвитку та зміни 

співвідношення своїх унікальних ресурсів, можливостей і знань. Такі дослідження 

показують, що асиметричність ресурсів пояснює гетерогенність в економічній 

діяльності на рівні фірми [213].  

У нижній частині матриці на Рис. 1.2 наведено дослідження про вимірювання 

продуктивності фірми. Питання вимірювання ефективності, як правило, вважаються 

оперативними, а не стратегічними. Дійсно, система вимірювання ефективності 

традиційно є лише засобом реалізації стратегії. Разом з тим, все частіше в дослідженнях 

визнається потреба в інтеграції систем вимірювання продуктивності зі стратегією, і у 

низці робіт йдеться про появу стратегічного вимірювання продуктивності як окремої 
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дослідницької сфери, зокрема у П.Мічелі та Дж. Манзоні [211]. 

 

Рис. 1.2. Структура досліджень конкурентоспроможності компанії 
(складено на основі [125]) 

Для аналізу міжнародної конкурентоспроможності фірми необхідно виходити з 

різниці між інтернаціоналізацією і міжнародною конкурентоспроможністю. 

Міжнародна конкурентоспроможність є більш широким поняттям, ніж ступінь 

інтернаціоналізації. Більший ступінь інтернаціоналізації не може повністю охопити 

конкурентоспроможність фірми за кордоном, якщо така інформація не інтегрована з 

даними про те, як зарубіжна експансія впливає на рентабельність фірми, а також про 

чинники, що стоять за такою експансією. Таким чином, інтенсивність експорту, яка 

зазвичай використовується в якості міри міжнародної продуктивності на рівні фірми, 

може бути оманливою. Як стверджують Ч. Дханараж та П. Біміш [140, C. 245] на рівні 

фірми більший інтерес становить рентабельність експорту, ніж його інтенсивність. Хоча 

інтенсивність експорту в якості міри продуктивності використовується для визначення 

політики зі стимулювання експорту, вона менш корисна для керівників фірм задля 

виявлення нормативних наслідків. Однак, на рівні фірми інтенсивність експорту не 

може бути критичним показником продуктивності. Висока інтенсивність вказує на те, 

що експорт високий в порівнянні з продажами на внутрішньому ринку. Це не 

обов’язково має наслідком вищі прибутки чи кращий імідж компанії. 

Іншими словами, ступінь інтернаціоналізації вказує на присутність фірми за 

 

Ресурсний підхід 

Динамічні 
(процеси) 

Підхід, заснований на 
компетенціях та знаннях 

Дослідження про оцінку та вимірювання 

продуктивності компанії 

Підходи  

Природа 

конкурен
Чинник 

Результат 

Статичний (активи/ресурси) 

Фінансові показники, ринкова 

частка та інші нефінанcові 

параметри 

Динаміка прибутковості, ринкові 

та інші показники 



41 

кордоном, в той час як конкурентоспроможність показує, як така присутність 

досягається і підтримується. 

У дослідженні П. Баклі та ін. [113] наведено аналіз міжнародної 

конкурентоспроможності на основі трьох груп змінних: конкурентоспроможна 

продуктивність, потенціал конкурентоспроможності і процеси управління. Показники 

продуктивності «забезпечують історичні дані, і всі вони характеризуються своєю 

нездатністю надати розуміння стійкості такої продуктивності» [113, C.184]. Економічна 

та ринкова продуктивність, досягнута фірмою в її процесі інтернаціоналізації, виходить 

з її минулих рішень та ініціатив, але не дає змоги повністю оцінити здатність фірми 

зберегти і відтворювати таку продуктивність у майбутньому. Отже, необхідно звернути 

увагу не тільки на продуктивність, але і на конкурентний потенціал, визначений як 

здатність фірми захищати та оновлювати свої джерела конкурентної переваги. 

Продуктивність в основному пов’язана з минулою і поточною 

конкурентоспроможністю, в той час як конкурентний потенціал пов’язаний з 

майбутньою конкурентоспроможністю фірми. 

Конкурентоспроможність продукції й конкурентоспроможність підприємства 

співвідносяться між собою як частина й ціле (див. Рис. 1.3.) Зазвичай можливість фірми 

конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від 

конкурентоспроможності її товарів (послуг), а також сукупності методів управління, які 

впливають на результати конкурентної боротьби. 

 

Рис. 1.3. Співвідношення конкуренції, конкурентної переваги та 
конкурентоспроможності 

Наведений вище критичний аналіз показав, що конкурентоспроможність – це 

складна економічна категорія, яка виражає результат взаємодії всіх елементів системи 

внутрішніх (виробничих, економічних, науково-технічних та ін.) і зовнішніх 

(життєутворюючих, адаптивних) відносин між промисловими підприємствами з 

приводу можливості реалізації даного виду продукції на конкретному ринку чи його 
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сегменті. Це комплексне поняття, яке внаслідок щільного зв’язку з категорією 

«конкуренція», охоплює велику кількість сторін, факторів та умов суперництва 

підприємств за прихильність споживачів до товарів певних виробників. 

Таким чином, конкурентоспроможність проявляється лише за умов конкуренції і 

через конкуренцію. Єдиного підходу до визначення даної категорії не існує. Аналіз 

економічної літератури свідчить про наявність багатоаспектного трактування терміну 

«конкурентоспроможність». Тлумачення «міжнародної конкурентоспроможності» 

може варіюватися від здатності конкурувати до здатності забезпечити високу 

прибутковість компанії, або спроможність заволодіти певною часткою на ринку. Кілька 

наукових шкіл запропонували власні визначення конкурентоспроможності. 

 

 Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності аграрних 

компаній 

Дослідження міжнародної конкурентоспроможності аграрних підприємств 

передбачає з’ясування певного кола вимірювачів, що пропонуються в сучасній 

економічній теоретичній та емпіричній літературі. На сьогоднішній день є певні успіхи 

в оцінці конкурентоспроможності продукції, розроблені методики оцінки 

конкурентоспроможності ідентичних товарів і послуг. Складніша ситуація з оцінкою 

міжнародної конкурентоспроможності на рівні компаній.  

Хоча, як виявлено у даному досліджені, у достатній кількості робіт емпірично 

досліджується конкурентоспроможність аграрних підприємств на національних та 

міжнародних ринках, аналізуються її прояви та ефекти, до поки не існує консенсусу 

щодо її визначення, показників та точних методів вимірювання, що саме буде 

доводитися в наступних підрозділах.  

Аналіз праць різних наукових шкіл дозволив виділити декілька груп методів 

оцінки конкурентоспроможності компаній (див Рис. 1.4). До якісних методів оцінки 

конкурентоспроможності можна віднести об’єктивні моделі оцінки конкурентних сил і 

вартісні ланцюжки (п’ятифакторна модель, «ромб», ланцюжок вартості М. Портера), 

моделі стратегічного аналізу (STEP-аналіз, SWOT-аналіз), а також суб’єктивні матричні 

методи (матриці BCG, GE / McKinsey, ADL). Суб’єктивність матричних методів 
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обумовлена тим, що вони хоч і дають наочні результати оцінки, але відображають рівень 

конкурентоспроможності об’єкта (підприємства) лише в чітко окреслених рамках 

галузі. Крім того, матричні моделі, як правило, надто спрощені. Так, в матриці Boston 

Consulting Group (BCG) привабливість ринку визначається за темпом його зростання, а 

конкурентний статус компанії – відповідно до її частки на цьому ринку. Тому точнішу 

оцінку можна отримати, якщо враховувати більшу кількість параметрів, які впливають 

на привабливість і конкурентний статус. 

Разом з тим, всі якісні методи оцінки – моделі структурного аналізу, стратегічного 

аналізу, а також матричні методи – досить універсальні, їх можна застосовувати для 

оцінки конкурентоспроможності об’єктів різних галузей. Цим обумовлена їх 

популярність застосування.  

До кількісних методів оцінки конкурентоспроможності можна віднести 

суб’єктивні методи експертних оцінок, що базуються на інтуїції, баченні, 

професіоналізмі експерта (оцінка конкурентної сили компанії за методикою А.А. 

Томпсона і А.Дж. Стрикленда та ін.), а також об’єктивні розрахункові і розрахунково-

графічні методи (диференціальні, комплексні і т.д.). 

Об’єктивність останніх пояснюється тим, що для розрахунку рівня 

конкурентоспроможності того чи іншого об’єкта використовується перелік 

різноманітних оціночних критеріїв, на основі яких за фактичними даними проводиться 

розрахунок одиничних, групових, інтегральних показників конкурентоспроможності. 

До того ж дані методики часто підкріплюються графічною ілюстрацією для наочності 

отриманих результатів, а також полегшенням подальшого аналізу. 

Звичайно, об’єктивні методи більш трудомісткі і більш вимогливі до наявності 

певної інформації, проте їх можна вважати кращими для оцінки 

конкурентоспроможності об’єктів, зважаючи на точність отримуваних результатів.  

Варто зазначити, що виявлені та згруповані нами методи є, великою мірою, 

теоретичними концептами, які дозволяють оцінювати рівень конкурентоспроможності 

для окремого підприємства. Тому вони не зовсім підходять для вирішення завдань, 

поставлених у нашому досліджені. 
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Рисунок 1.4. Групи методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства [46] 
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200 емпіричних робіт та виділити показники міжнародної конкурентоспроможності і 

способи їх обрахунку, які найбільшою мірою відповідають нашим науковим потребам. 

Ми поділяємо думку більшості авторів, які визнають, що одного показника 

недостатньо для оцінки настільки різноманітного явища як міжнародна 

конкурентоспроможність. У деяких дослідженнях можна знайти спроби створити 

комплексний показник конкурентоспроможності за допомогою кількох індексів. 

Наприклад, Війнандс та ін. [290] розрахували п’ять показників, а потім стандартизували 

їх так, щоб усі мали однакові середні значення (0) та ту саму дисперсію (1), і використали 

(незважені) середні значення цих стандартизованих балів для обчислення загального 

показника конкурентоспроможності. Хоча показники, що ґрунтуються на теорії торгівлі 

(з точки зору зростання індексів), показують, що компанії сектору харчових продуктів 

Бразилії, безумовно, є найбільш конкурентним порівняно з країнами ЄС, Австралією, 

Канадою та США, результати розрахунків для економічних показників (з точки зору 

зростання індексів) виявилися повністю протилежними. Більше того, загальний індекс 

конкурентоспроможності згладив картину, об’єднавши всі країни, та виявив, що 

компанії США є найбільш конкурентоспроможними. Ще одне дослідження, проведене 

Фішером та Шорнбергом [155], оцінює конкурентоспроможність сектору виробництва 

продуктів харчування та напоїв у ЄС шляхом розрахунку рентабельності, 

продуктивності та зростання виробництва та об’єднання їх в єдиний індекс 

конкурентоспроможності для кожної країни та продукту, використовуючи методику 

розрахунку Індексу людського розвитку ООН, тобто приписуючи бали залежно від 

максимальних та мінімальних значень серед країн. 

Також заслуговує на увагу надзвичайно важлива складова дослідження 

міжнародної конкурентоспроможності компаній, а саме те, чи є показники, про які ми 

говоримо, кількісними вимірниками конкурентоспроможності, методами її оцінки, її 

компонентами чи детермінантами/драйверами. Наприклад, DRC може розглядатися як 

спосіб обрахунку конкурентоспроможності, а отриманий результат буде показником 

конкурентоспроможності. Проте DRC також може розглядатися як компонент 

конкурентоспроможності, будучи методом вибору конкретних цін. Крім того, ван 

Дюрен та ін. [145] пояснюють, що прибуток оцінює конкурентоспроможність, що метод 
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їх вимірювання – це розрахунок різноманітної доданої вартості до факторів 

виробництва, і що одним з найважливіших факторів є продуктивність. На відміну від 

цього, Фішер та Шорнберг [155] стверджують, що як рентабельність, так і 

продуктивність є визначальними чинниками конкурентоспроможності, останній навіть 

виражений як функція першого. Війнандс та ін. [290] також пояснюють, що 

продуктивність праці є ключовим чинником конкурентоспроможності, тоді як Бол та ін. 

[96] розраховують продуктивність як показник конкурентоспроможності. Якщо 

продуктивність розглядати як визначальний чинник конкурентоспроможності, картина 

стає ще більш складною, оскільки в декількох роботах досліджуються детермінанти 

продуктивності, тобто детермінанти детермінантів конкурентоспроможності. Виходячи 

з цього, ми робимо висновок, що конкурентоспроможність є загальним показником або 

концепцією, тоді як RER, EMS, RCA, DRC, SCB, рентабельність, витрати на 

виробництво, ефективність, продуктивність тощо, вони всі є компонентами 

конкурентоспроможності, які самі визначаються чинниками, властивими компаніям 

(наприклад, розмір, структура, соціальні характеристики) або економікам 

(забезпеченість ресурсами, смаки, інтервенції уряду, державні інвестиції, кліматичні 

умови).  

Варто також відзначити, що, хоча в теоретичних роботах продуктивність та 

ефективність визнаються як складові конкурентоспроможності, в емпіричній літературі 

(принаймні для сільського господарства та агропродовольчого сектору) є лише кілька 

робіт, які оцінюють продуктивність чи ефективність та стверджують, що це з метою 

оцінки конкурентоспроможності (наприклад, [174, 111, 96, 299]). В цілому, 

продуктивність та ефективність розраховуються самі по собі без прямого посилання на 

конкурентоспроможність. Проте продуктивність та ефективність, на відміну від 

конкурентоспроможності, мають чітке визначення та консенсус щодо методів, 

доступних для їх вимірювання. 

Праці, в яких досліджується міжнародна конкурентоспроможність компаній, 

пропонують багато різних показників її оцінки (див. Рис. 1.4: торговельні показники 

(наприклад, RER, EMS, RCA) та показники економічної ефективності (наприклад, DRC, 

витрати виробництва, прибутковість, продуктивність, ефективність).  
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Розпочнемо наш аналіз з показників економічної ефективності компаній. У цьому 

контексті конкурентоспроможність компанії виявляється за допомогою таких 

показників як перевага витрат, рентабельність, продуктивність. 

Найчастіше у роботах серед показників витрат використовується індекс вартості 

внутрішніх ресурсів (Domestic resource costs ratio (DRC)). Цей коефіцієнт 

використовується для порівняння можливих альтернативних витрат внутрішнього 

виробництва з доданою вартістю, яку вони генерують [167]. Іншими словами, він 

порівнює вартість внутрішніх ресурсів, що не торгуються, використаних для одержання 

однієї одиниці товару, з прибутком, якби цей товар експортували [200]. Спочатку цей 

показник використовували для оцінки прибутку від розширення рентабельних проектів 

або витрат на підтримку збиткової діяльності через захист торгівлі [206]. Для товару j 

він визначається як: 

                                                 (1.1) 

Якщо коефіцієнт DRC додатній, але менший за 1, він означає, що внутрішнє 

виробництво конкретного продукту є конкурентоспроможним на міжнародному рівні: 

альтернативні витрати вітчизняного виробництва (чисельник) менші, ніж додана 

вартість продукції за світовими цінами (знаменник). Це також вказує на те, що країна 

повинна експортувати більше продукту, що розглядається. DRC більше 1 або менше 0 

(коли знаменник є негативним) показує відсутність конкурентоспроможності товару та, 

таким чином, низький попит на продукцію вітчизняного виробництва у порівнянні з 

міжнародним ринком. Коефіцієнти DRC у тому числі можуть бути використані для 

порівняння країн: країна з нижчим DRC є більш конкурентоздатною. Індикатор DRC 

часто використовувався в літературі стосовно конкурентоспроможності сільського 

господарства, зокрема для країн ЦСЄ та даних на рівні фермерських господарств.  

Банс та ін. [97] обрахували DRC для різних видів культур (пшениця, ячмінь, 

кукурудза, ріпак та соняшник) та тваринництва (яловичина, свинина та молоко) в 

Угорщині. Вони вважають, що сектори тваринництва майже не були 
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конкурентоспроможними протягом періоду (DRC більше 1). Що стосується сектору 

сільськогосподарських культур, коефіцієнти DRC коливались приблизно понад 1 для 

ячменю та кукурудзи, проте вони залишалися постійно нижчими 1 для пшениці, що 

свідчить про конкурентоспроможність. 

 

Рис. 1.4. Емпіричні показники міжнародної конкурентоспроможності 

аграрних компаній [розроблено автором] 

Гортон та ін. [168] розраховули DRC для основних сільськогосподарських товарів 

Болгарії та Чехії та скоригували їх, використовуючи ціни інших країн ЄС на ресурси та 

продукти, щоб оцінити конкурентоспроможність товарів по відношенню до світу. 

Використовуючи дані на рівні ферм, їх результати свідчать про високу 

конкурентоспроможність пшениці та ячменю в обох країнах, як у всьому світі, так і у 

порівнянні з ЄС. На відміну від цього, в той час, як сектори молока та яловичини були 

конкурентоспроможними щодо ЄС, вони не були конкурентоспроможними на світових 

ринках. Також використовуючи співвідношення DRC та дані на рівні ферм, Гортон [167] 

дослідили, наскільки конкурентоспроможне польське сільське господарство. Вони 

зосередилися на восьми сировинних продуктах (хліб пшениці, жито, цукровий буряк, 

ріпак, картопля, молоко, яловичина та м’ясо свинини). Вони вважають, що протягом 

досліджуваного періоду рослинництво (аналіз п’яти товарів) було більш 

конкурентоспроможним на міжнародному рівні, ніж тваринництво (аналізувалося три 

Показники міжнародної конкурентоспрожності аграрних компаній 
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товари); Коефіцієнти DRC для тваринницьких товарів загалом перевищували 1. Однак 

міжнародна конкурентоспроможність погіршилася протягом аналізованого періоду. 

Також в ряді робіт використовується показник SCB (Social cost-benefit ratio) – 

співвідношення соціальних витрат та вигод. Згідно з дослідженням [206], оскільки 

коефіцієнт DRC базується на вартості факторів виробництва, що не торгуються, це 

занижує конкурентоспроможність діяльності, в якій використовують в основному такі 

ресурси, порівняно з виробництвом, що більше спирається на ресурси, що торгуються. 

Щоб подолати цей недолік, автори пропонують коефіцієнт соціальних витрат-вигід 

(SCB). Використовуючи ті ж самі дані, що й у співвідношенні DRC, але в іншому 

взаємозв’язку, коефіцієнт SCB визначається як співвідношення суми національних 

(неринкових) та ринкових витрат до ціни товару: 

                                       (1.2) 

Виробництво компанії, відповідно і компанія, є конкурентоспроможним, коли 

SCB становить менше 1, оскільки показує, що загальні витрати на вхідні ресурси є 

меншими за доходи, отримані від товару. Протилежне справедливо для SCB більше 1 

(SCB менше 0 не існує). DRC та SCB можуть бути пов’язані з концепцією порівняльних 

переваг, оскільки вони дозволяють оцінювати різницю вартості та можуть бути 

включені до числа заходів торгівлі, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності. Проте, на нашу думку, доцільніше їх включати до цієї групи 

– показників стратегічного управління, оскільки вони залежать від структури та 

стратегії фірми і не базуються на даних про торгівлю (експорт та імпорт компанії).  

Нівієвський та фон Крамон-Таубадель [222] розрахували DRC і SCB для молочної 

продукції в Україні з використанням даних на рівні ферм. Результати показали, що лише 

16 % господарств мали DRC від 0 до 1 (конкурентоспроможність); показник має 

тенденцію до збільшення. Розрахунок SCB показує, що в 2004 році 19 % господарств 

були конкурентоспроможними (SCB менше 1) та 15 % були конкурентоспроможними в 

2005 р.  
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В третій групі робіт, загалом, витрати на виробництво порівнюються для 

конкретних товарів. Складність полягає в тому, як виділити спільні витрати, тобто дані, 

що використовуються для створення декількох товарів. Ахерн та ін. [88] обчислюють 

витрати виробництва на один товар (пшениця) на підставі звітування фермерів про 

закупівлі врожаю та їх повідомлень про час розподілу машин між різними видами 

діяльності. Крім того існують інші методи розподілу спільних виробничих витрат. 

Наприклад, Цесаро та ін. [126] пояснюють, що витрати на землю можуть бути 

розподілені між різними видами діяльності на основі того, скільки землі використовує 

кожна діяльність, або що витрати можуть бути спочатку розраховані для повністю 

спеціалізованих фермерських господарств, а потім застосовані до змішаних 

господарств. 

Малдер та ін. [216] порівняли витрати на одиницю праці для Бразилії та ЄС. 

Відповідні цифри склали 0,17 та 1,07, тобто витрати Бразилії складають лише 15,5 % від 

ЄС та 5 % від Франції, що свідчить про вищу конкурентоспроможність Автори також 

порівняли загальні виробничі витрати між блоком Меркосур та ЄС для декількох 

продуктів, які дуже захищені в Меркосур або ЄС. Використовуючи коефіцієнт вартості 

одиниці продукції (тобто вихідні ціни без урахування податків, субсидій, транспортних 

витрат та маржі роздрібної торгівлі) як показник виробничих витрат, автори показують, 

що країни Меркосуру більш конкурентоспроможні (тобто мають менші витрати) на всі 

товари, окрім бананів. 

Дуже часто використовується регресійний аналіз для виявлення зв’язку між 

сукупними витратами на залучення певного ресурсу та добутку кінцевого продукту та 

частки цих витрат на ресурси, задіяні у виробництві кожного продукту. Незалежно від 

того, який використовується метод, доцільно враховувати витрати від використання 

власних ресурсів (зокрема, капіталу та землі), які зазвичай не оцінюються 

безпосередньо, але можуть впливати на показники виробничих витрат [126]. 

Інша група показників ефективності стосується рентабельності, яка, очевидно, 

пов’язана не тільки з витратами виробництва, а й з доходом. Як стверджують Харісон 

та Кенеді [175], фірми з позитивними доходами демонструють, що вони здатні 

створювати перешкоди для входу нових фірм (вхід яких призведе до зменшення 
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прибутку до нуля для всіх підприємств галузі), тобто вони здатні підтримувати свої 

частки ринку і, таким чином, мати певний вид конкурентної переваги. Іноді частка 

ринку розглядається як спосіб оцінки конкурентоспроможності фірми, але ця концепція 

часто кількісно вимірюється змінними прибутковості. 

Ван Беркум [101] обговорює конкурентоспроможність молочного сектора в 12 

нових країнах-членах ЄС та у восьми країнах-кандидатах на членство в ЄС на основі 

кількох показників. Один з них, валова маржа, обчислюється на рівні ферми як різниця 

між загальними доходами (від молока, телят та м’яса яловичини з молочних корів) мінус 

змінні витрати. Щоб полегшити порівняння, валова маржа дається у відсотках від 

загального доходу. Лише в трьох країнах рівень валового прибутку вище, ніж середній 

показник ЄС на 62 % (для Словенії та Боснії та Герцеговини – 67 %, для Польщі – 63 %), 

тоді як найнижчий показник демонструвала Мальта (25 %).  

Нарешті третя група показників економічної ефективності стосується 

продуктивності. Продуктивність часто називають індикаторами або заходами з 

покращення конкурентоспроможності, і Європейська Комісія вважає їх найбільш 

надійним показником конкурентоспроможності протягом тривалого періоду [150]. 

Проте, в цілому, в емпіричних дослідженнях продуктивності аграрних компаній 

відсутнє явне посилання до конкурентоспроможності. Загальне визначення 

продуктивності – це здатність факторів виробництва виробляти продукт. Це можна 

легко виміряти як частковий індикатор продуктивності, що співвідносить продукт та 

фактор виробництва (наприклад, прибуток або часткову продуктивність праці), але це 

не враховує можливості субституції факторів або продукту. На відміну від цього, більш 

повний показник – загальна факторна продуктивність (TFP) (іноді ще називається 

багатофакторною продуктивністю, MFP) – це співвідношення, яке пов’язує усі 

агреговані продукти та витрати. Ця концепція часто використовується в динамічному 

підході, коли досліджується зміна TFP, тобто покращення продуктивності. 

Продовжимо наш аналіз показників та індексів конкурентоспроможності 

характеристикою торговельних показників, яких в емпіричній літературі зустрічається 

найбільше.  
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Реальний обмінний курс (RER) є показником міжнародної 

конкурентоспроможності. Брінкман [108] довів, що коли попит на валюту 

конкурентоспроможної країни є високим, це посилює курс цієї валюти. RER 

визначається наступним чином: 

                                                 (1.3) 

де pT – індекс цін на товари, що торгуються, pNT - ціна товарів, що неторгуються. 

Малдер та ін. [216] запропонували використовувати відносний реальний 

обмінний курс, тобто обмінний курс, зважений на ВВП країн та оцінений у доларах для 

конкретного базового року. Бол та ін. [96] стверджували, що кращою мірою порівняння 

відносних цін різних країн є паритет купівельної спроможності (PPP). Вони визначають 

PPP для виробленої продукції як кількість одиниць в національній валюті, які будуть 

необхідні для придбання вартості товару вітчизняної промисловості для однієї одиниці 

валюти іншої країни. PPP для ресурсів може бути визначений таким же чином. Бюро та 

Бультаул [116] є першими авторами, які запровадили цю концепцію в контексті 

сільського господарства, і визначають PPP як курс, за яким необхідно конвертувати 

певну суму національної валюти, щоб купити ту ж кількість продуктів у обох країнах, 

які порівнюються. 

Малдер та ін. [216] досліджували конкурентоспроможність сільського 

господарства в країнах Меркосур та в ЄС. Вони обчислювали RER та відносні реальні 

обмінні курси. Вони показали, що країни Меркоссур (за винятком Парагваю, для якого 

вона була стабільною) характеризувалися до 1998 року зниженням 

конкурентоспроможності (тобто збільшенням обмінного курсу). У 1999 р. девальвація 

бразильської валюти підвищила конкурентоспроможність. Що стосується країн ЄС, 

незважаючи на конвергенцію в країнах євро з 1997 року, результати розрахунків 

показують групу країн з низькою конкурентоспроможністю: Ірландія, Італія, Португалія 

та Іспанія. 

Бол та ін. [96] розрахували РРР для сільськогосподарських продуктів та 

факторних витрат для 11 країн ЄС у порівнянні з США. У всіх країнах еволюція цін є 
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циклічною. Наприклад, ціни на випуск продукції були високими в 1976-84 роках, вони 

знизилися в 1985 році, а потім знову були високими протягом 1986-99 років до 

невеликого зниження у 2001 році. Ціни продукції в ЄС були вищими, ніж у США до 

1980 року, що свідчить про нижчу конкурентоспроможність ЄС. Потім ситуація 

змінилася, аж до 1986 року, коли конкурентоспроможність ЄС знову погіршилася через 

високі ціни на аграрну продукцію. Більш того, нижчі факторні ціни в США зробили 

країну більш конкурентоспроможною, ніж ЄС протягом більшої частини 

досліджуваного періоду. 

Виявлена порівняльна перевага (RCA) була вперше сформульована Б. Балассою 

[95] і була модифікована задля уникнення подвійного підрахунку між парами країн 

Вольратом [285]. RCA іноді називають індексом Баласси. Модифікована версія 

Вольрата називається відносною експортною перевагою (RXA), оскільки вона 

ґрунтується на експорті. Базовий індекс обчислює співвідношення частки експорту 

країни товару на міжнародному ринку до частки експорту країни у всіх інших товарах. 

Для i-ї країни та j-ого товару RCA визначається наступним чином: 

RCAij = RXAij = (Xij / Xik) / (Xnj / Xnk)     (1.4) 

де X - експорт; k позначає всі товари, крім j; n позначає всі країни, крім і. 

Індекс RCA, більший за 1, вказує на те, що країна має порівняльну перевагу в 

розглянутому товарі, оскільки має сильний експортний сектор. Це вказує на вищу 

конкурентоспроможність. 

Також було запропоновано інші показники порівняльних переваг [285]. Індекс 

відносної переваги імпорту (RMA), аналогічний RXA, але стосується імпорту (M), а не 

експорту: 

RMAij = (Mij / Mik / (Mnj / Mnk)                                       (1.5) 

У цьому випадку показник RMA менший 1 означає виявлену порівняльну 

перевагу і, отже, більшу конкурентоспроможність. 

Різниця між показниками експорту та імпорту називається відносною перевагою 

торгівлі (RTA), і є більш повним показником виявленої порівняльної переваги: 

RTAij = RXAij - RMAij                                             (1.6) 

Позитивне значення RTA є показником порівняльної переваги. 
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Коли RXA та RMA порівнюються в логарифмічній формі, вони симетричні в 

походженні. Їх різниця називається виявленою конкурентоспроможністю (RC): 

RCij = ln (RXAij) - ln (RMAij)                                    (1.7) 

Під час аналізу конкурентоспроможності аграрного сектору країн ЦСЄ у 

порівнянні з іншими членами ЄС Гортон та ін. [168] адаптували індекс RCA таким 

чином, щоб експорт ЦСЄ порівнювався з іншими країнами світу, які експортують до 

ЄС. Автори називають цей модифікований індикатор зваженим індексом продуктів. 

Піттс і Лагневік [230] зазначають, що індекс RCA був змінений для обліку 

іноземного виробництва, тобто продукції, виробленої за межами країни національними 

фірмами. Два індекси були розроблені на основі протилежних поглядів двох авторів, 

Портера та Даннінга, щодо способу врахування іноземного виробництва. 

Індекс RCA  адаптований Портером (PRCA) виглядає наступним чином: 

PRCAij = ((Xij + IPOij) / (Xik + IPOik)) / ((Xnj + IPOnj) / (Xnk + IPOnk))         (1.8) 

де IPOij – це вартість j-х товарів вироблених фірмами і-ої країни за межами цієї 

країни (вихідне виробництво). 

На відміну від цього, індекс чистої конкурентної переваги Даннінга (DNCA) 

виглядає наступним чином: 

DNCAij = ((Xij + IPOij) - (Mij + IPIij)) / (Xij + IPOij -IPIij)            (1.9) 

де IPIij - вартість товарів j, вироблених іноземними компаніями в межах країни 

(вхідне виробництво). 

PRCA додає іноземне виробництво до експорту, і, таким чином, припускає, що 

вітчизняні фірми, що виробляють за кордоном, зберігають свою країну походження як 

свою домашню базу. На противагу, DNCA розглядає вітчизняне виробництво 

іноземними фірмами так само, як імпорт. Обидва показники, однак, рідко 

використовуються для оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції. Слід зазначити, що RCA та похідні показники спотворюються внаслідок 

урядового втручання та часто відображають цінові спотворення, а не реальну 

конкурентоспроможність. 
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Окрім згаданих вище, є ще ряд інших показників, зокрема частка експортного 

ринку (EMS), яка є простим показником конкурентоспроможності. EMS можна 

виміряти в кількісному чи вартісному вираженні. 

Індекс чистого експорту (NEI) – це експорт країни або сектору, за відрахуванням 

імпорту, поділений на загальну вартість торгівлі [98]. 

NEIij = (Xij - Mij) / (Xij + Mij)                                 (1.10) 

де X - експорт; М - це імпорт; j позначає сектор або товар; i позначає відповідну 

країну. Індекс NEI знаходиться в діапазоні від -1 (коли країна лише імпортує) до 1 (коли 

країна лише експортує), а значення рівності імпорту та експорту становить 0. 

Караресі та Бантерле [120] розрахували кілька торгових показників (RCA, RXA, 

RMA, EMS, NEI) для оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської та 

агропродовольчої продукції для деяких країн ЄС. Конкурентоспроможність 

досліджувалася щодо ЄС, тому розглядалися лише торгові потоки всередині ЄС. 

Використання кластерного аналізу дозволило авторам згрупувати країни в три категорії 

на основі всіх показників конкурентоспроможності. Перша група складається з Данії, 

Франції, Греції, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів та Сполученого Королівства 

Великобританії, які мали найнижчий рівень конкурентоспроможності серед усіх країн 

ЄС; їх показники конкурентоспроможності упродовж усього періоду зменшувалися. 

Друга група складається з Бельгії, Фінляндії та Португалії, які демонстрували середню 

продуктивність, характеризуються конкурентоспроможністю у сільському 

господарстві, але втрачають її в агропродовольчому секторі. Третя група - найкращі 

виробники - складається з Австрії, Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції: всі показники їх 

конкурентоспроможності зростали протягом періоду. 

Дрешер та Маурер [142] розрахували EMS і RCA для декількох молочних 

продуктів у Німеччині у порівнянні з іншими країнами ЄС. Враховуючи, що EMS, 

розрахований у загальному обсязі експорту ЄС, свідчить про те, що Німеччина протягом 

цього періоду втратила міжнародну частку ринку (як за вартістю, так і за кількістю) у 

молоці, олії та сирі. Розглядаючи всі молочні продукти разом, цифри вказують на 

стагнацію експортних часток за вартістю, але зменшення кількості. RXA підтверджує 

відсутність переваг для масла. З огляду на всі молочні продукти разом, середній 
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показник RXA протягом періоду був 0,50, найменший показник для Швеції (0,22) та 

найвищий показник для Греції (2,99). RXA для всіх країн протягом цього періоду був 

досить стійким. Групуючи країни ЄС, включаючи Німеччину, на основі показників їх 

конкурентоспроможності для всіх молочних продуктів, з використанням кластерного 

аналізу, автори роблять висновок, що Німеччина має один з найбільш 

конкурентоспроможних молочних секторів в ЄС, зокрема в молоці та продуктах зі 

згущеним молоком. 

Бантерл та Караресі [98] оцінювали конкурентоспроможність сектору готового 

свинячого мяса в ЄС. Обрахований EMS виявив, що Італія мала найбільшу частку 

експорту сектору (20,6%), Німеччина була наступною (18,8%). З точки зору показників 

порівняльних переваг, то Данія мала найвищий індекс RCA, потім Італія, тоді як низькі 

показники RMA були виявлені у Фінляндії, Італії та Іспанії. Автори використали поріг 

індексу GL 0,5 для виокремлення країн з високою часткою міжгалузевої торгівлі та 

тими, хто має велику внутрішньогалузеву торгівлю. Країнами з GL, меншим ніж 0,5, 

тобто, що демонструють сильну міжгалузеву торгівлю, є Данія, Греція, Італія, 

Португалія, Швеція та Велика Британія. Прокластеризувавши країни на основі всіх 

показників конкурентоспроможності, автори дійшли висновку, що найбільш 

конкурентоспроможною групою є Італія та Данія, а найменш конкурентоспроможною 

групою є Греція, Португалія, Швеція та Велика Британія. 

Війнандс та ін. [290] провели дослідження конкурентоспроможності аграрного 

сектору ЄС порівняно з Австралією, Бразилією, Канадою та Сполученими Штатами. 

Використовуючи торговельні дані для окремих країн, автори розрахували зростання 

RCA та зростання EMS на світовому ринку для ЄС5 та інших чотирьох країн. Вони 

виявили, що ЄС мав дуже низьку конкурентоспроможність порівняно з Бразилією за 

обома показниками, проте були більш конкурентоспроможними з точки зору зростання 

частки на світових ринках. 

Вентуріні та Бокателі [278] досліджували конкурентоспроможність італійської 

галузі з виробництва макаронних виробів шляхом розрахунку RCA для Італії та інших 

країн ЄС. Результати показують, що індекс для Італії високий і збільшується, вказуючи 

на найбільшу конкурентоспроможність. Гортон та ін.[168] оцінювали 
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конкурентоспроможність для кількох харчових груп, вироблених у Болгарії та Чеській 

Республіці порівняно з ЄС з використанням індексу RCA. Вони виявили, що жодна 

країна не є конкурентоспроможною щодо більшості сільськогосподарських культур та 

молочних продуктів, тоді як нішеві продукти, такі як джеми (Болгарія ) та пиво (Чехія) 

було більш конкурентоспроможним. Однак автори наполягають на тому, що такі 

результати можуть бути пов’язані з використанням ЄС внутрішніх експортних 

перешкод і, таким чином, не відображати справжню конкурентоспроможність. 

Баворова [100] досліджувала міжнародну конкурентоспроможність чеської 

цукрової промисловості за допомогою RXA, RMA та RTA. Щорічні RXA постійно 

менші 1, що вказує на конкурентний недолік чеського сектора, тоді як RMA та загальний 

RTA демонструють конкурентні переваги. Ферто та Хаббард [151] аналізували 

порівняльні переваги угорського агропродовольчого сектору (22 товарні категорії) 

відносно ЄС загалом, використовуючи чотири торговельні індекси: RXA, RMA, RTA і 

RC. Всі показники вказують на те, що Угорщина має виявлені порівняльні переваги для 

11 з 22 груп продуктів, зокрема злаків, м’яса, цукру та живих тварин. Упродовж 

досліджуваного періоду середній індекс RCA (для всіх категорій товарів) постійно 

знижувався з 4,0 до 2,0, що свідчить про послаблення порівняльних переваг для країни. 

Мyлдер та інші [216] порівняли конкурентоспроможність сільського 

господарства та агропродовольчого сектора для блоку Меркосур та ЄС, зокрема, для 

продуктів, які дуже захищені країнами Меркосур або ЄС. З точки зору продуктів, які 

отримують вигоду від високого тарифного та нетарифного захисту від ЄС, показник 

RCA вказує на те, що блоку «Меркосур» вдалося експортувати продукцію, в якій він має 

високу конкурентоспроможність, незважаючи на рівень захисту. 

Боєнц і Ферто [105] досліджували міжнародну конкурентоспроможність 

сільськогосподарського сектору у восьми країнах ЦСЄ та балканських країнах 

(Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) з 

використанням торговельних показників (RXA, RMA, RTA). Аналіз виконувався для 

чотирьох категорій товарів залежно від ступеня їх обробки: сировинних товарів; 

оброблених проміжних продуктів; готових до споживання продуктів і продуктів 

садівництва. Експортна конкурентна перевага була найвищою для сировинних товарів 



58 

та перероблених проміжних продуктів для всіх країн. Імпортні конкурентні переваги 

виявилися досить низьким. RTA також показує, що сировинні товари продемонстрували 

кращі результати, ніж продукти харчування готові до споживання. 

Кінеті та ін. [237] оцінювали конкурентоспроможність агросектору Словаччини 

та ЄС-27 у порівнянні з Росією та Україною протягом 2002-2006 рр. за допомогою 

динаміки RCA. Вони виявили, що кількість товарних груп з порівняльними перевагами 

в ЄС-27 щодо Росії та України зменшилася з моменту розширення у 2004 році. Випадок 

Словаччини у порівнянні з Росією свідчить про аналогічний спад, а для пари 

Словаччина – Україна порівняльні переваги зросли. 

Співвідношення цін експорту-імпорту дозволяє оцінити різницю у якості між 

експортованою та імпортною продукцією. Індекс визначається як співвідношення 

вартості одиниці продукції на тонну експорту, поділеного на вартість одиниці продукції 

на імпортну тонну [104]. Співвідношення, більше від 1, вказує на те, що експорт є більш 

дорогим та, відповідно, вищої якості, ніж імпорт. Протилежне справедливе для 

співвідношення менше 1. 

Метод Грубеля-Лойда (GL) оцінює стан «здоров’я№ експорту, враховуючи той 

факт, що продукт часто експортується та імпортується одночасно, торгівля цим 

продуктом називається внутрішньою галузевою торгівлею. Індекс визначається 

наступним чином [98]: 

GLij = 1 – |Xij – Mij| / (Xij + Mij)                                  (1.11) 

де X - експорт; М - це імпорт; j позначає сектор або продукт, i позначає відповідну 

країну.  

GL має діапазон від 0 до 1. 0 вказує на те, що вся торгівля, що відбувається 

всередині j-ої групи продуктів, є міжгалузевою (наприклад, тільки експорт або тільки 

імпорт), тоді як значення 1 вказує лише на внутрішньо галузеву торгівлі (експорт 

дорівнює імпорту). 

Томінг [269] та ван Беркум [101] використали менш стандартні торгові показники 

конкурентоспроможності. Томінг показав, що з моменту вступу до ЄС 

конкурентоспроможність аграрної та харчової промисловості Естонії зросла за вартістю 

експорту до інших країн ЄС. Для того, щоб зафіксувати деякі якісні ефекти, автор 
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точніше оцінює вартість експорту високо цінних продуктів і робить висновок, що тільки 

в секторі молока збільшився експорт високоякісних продуктів харчування. Ван Беркум 

розглядає конкурентоспроможність молочного сектора в десяти нових країнах-членах 

ЄС та восьми країнах-кандидатах на членство в ЄС, розглядаючи їхні торгові позиції та 

тенденції в цій позиції. Автор робить висновок, що в 2006 році всі нові країни-члени 

стали чистими експортерами молочних продуктів, крім Кіпру, Мальти та Румунії, які 

були чистими імпортерами. Крім того, країни Балтії та Польща збільшили надлишок 

експорту з 1990-х років. 

Різні показники конкурентоспроможності нами були класифіковані на основі 

наукових шкіл мислення. Проте можливими є кілька інших класифікацій. Першим 

таким прикладом може бути протиставляння міжнародної та національної 

(внутрішньої) конкурентоспроможності. У першому випадку будуть включені всі 

компоненти, що базуються на даних про торгівлю, проте деякі елементи, що належать 

до стратегічного управління, також будуть додані. Наприклад, показники, обчислені за 

даними міжнародних цін (наприклад, DRC) або в міжнародному порівнянні (наприклад, 

витрати на виробництво або зростання TFP у різних країнах), можуть відображати 

міжнародну конкурентоспроможність. Навпаки, компоненти, що вимірюються даними 

лише для однієї країни, наприклад, порівнюючи сектори всередині країни або фірми в 

межах однієї країни, відображатимуть внутрішню конкурентоспроможність. Кук та 

Бредал [134] навіть пропонують три рівні конкуренції замість двох: на міжнародних 

ринках, на внутрішньому ринку для продукту та на внутрішньому ринку ресурсів. 

Другим прикладом класифікації компонентів конкурентоспроможності є порівняння їх 

за даними, на яких вони ґрунтуються, тобто відповідно до рівня спостереження. 

Конкурентоспроможність може бути оцінена для країни в цілому (макроекономічний 

рівень), але може також досліджуватися на підрівнях: або вертикально, тобто для різних 

галузей або товарних груп (мезоекономічний рівень); або для різних фірм чи ферм 

(мікроекономічний рівень); або горизонтально, тобто для різних географічних регіонів. 

У макро- та мезоекономічних випадках потрібні агреговані дані. На відміну від цього, 

використання мікроекономічних даних дозволяє оцінювати конкурентоспроможність 

на рівні одиниці прийняття рішень, яка може бути фірмою або фермою, або навіть більш 
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витонченою, рівень конкретної діяльності в фірмі / фермі. Третя класифікація може 

ґрунтуватися на концепції конкурентоспроможності ex-ante або ex post, яку 

підтримують деякі автори (наприклад, [159; 254]). Еx post конкурентоспроможність 

вимірює результат конкуренції, тоді як ex-ante вимірювання відображає потенційну 

конкурентоспроможність. Показники ex post – це, наприклад, компоненти на основі 

даних про торгівлю (наприклад, RER, EMS, RCA). На відміну від цього, фірмові 

показники ефективності (наприклад, DRC, показники витрат, продуктивність) є 

показниками ex-ante, оскільки вони демонструють здатність конкурувати. 

Таким чином, методи та показники міжнародної конкурентоспроможності 

компаній поділено на торговельні та ефективності. До першої групи входять показники, 

які дозволяють робити висновки на основі порівняння валютних умов та результатів 

експортної діяльності підприємства. Друга група включає показники витрат, 

рентабельності, продуктивності, тощо. 

 

 Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній 

В попередньому підрозділі було детально розглянуто показники 

конкурентоспроможності підприємств на аграрних ринках та методи їх розрахунку. 

Далі проаналізуємо детермінанти, як загальні, властиві підприємствам усіх секторів, так 

і специфічні саме для аграрних ринків. Специфічність деяких детермінантів для 

аграрних компаній є наслідком тих особливостей, про які йшла мова в 1.1. 

Детермінантами конкурентоспроможності будемо вважати суттєві причини та 

обставини, що повністю або частково впливають на рівень та характер 

конкурентоспроможності підприємства. Варто зазначити, що детермінанти діють не 

ізольовано, кожен сам по собі, а системно, що посилює наслідки впливу кожного з них.  

Якщо на початкових етапах розвитку світової економіки, 

конкурентоспроможність, головним чином, визначалася наявністю у підприємства 

трьох основних факторів виробництва – природних ресурсів, трудових ресурсів та 

капіталу, то глобалізаційні процеси та технічний прогрес значно розширили їх перелік 

та змінили системну значущість. Нині теоретична та емпірична література вміщує 

чимало підходів до виділення та аналізу детермінантів конкурентоспроможності 
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компаній. Автором усю їхню різноманітність узагальнено до двох підходів до 

класифікації детермінантів: 1) поділ їх на дві групи, та 2) взяття функції від декількох 

агрегованих детермінантів. Найчастіше в межах першого підходу детермінанти 

класифікують як внутрішні та зовнішні.  

Серед представників другого підходу виділяється Тойохіро Коно, який 

дотримується думки, що конкурентоспроможність компанії може бути виражена як 

п’ятирівнева ієрархія факторів [271, С. 29-31]. 

На першому рівні цієї ієрархії, згідно з його моделлю, конкурентоспроможність 

формується як частка компанії на ринку, яка визначається такою залежністю: 

α = f(α0, Q, Р, S, Z),                                                    (1.12) 

де α – частка компанії на ринку у поточному періоді; α0 – частка компанії на ринку 

у попередньому періоді; Q – порівняльна якість товарів; Р – відносна ціна товарів; S – 

фактор, що враховує просування продукції на ринок; Z – фактор, що враховує 

потужність збутової мережі компанії. 

Якість продукції в цій функції відображає дизайн, технічні якісні параметри, 

диференціацію продукції і сегментацію ринку.  

На другому рівні цієї ієрархії конкурентоспроможність має бути підкріплена 

трьома найважливішими факторами – здатністю до розвитку, виробничими і збутовими 

потужностями. На третьому рівні ієрархії – стратегія «продукт-ринок», на четвертому – 

здатність вищого керівництва компанії приймати такі рішення, які реалізують на 

практиці три перші фактори конкурентоспроможності компанії. На п’ятому рівні – 

підсумки функціонування компаній у попередньому періоді, де особливо важливий 

прибуток компанії як джерело ресурсів боротьби за ринок. 

Заслуговує на увагу той факт, що особливий акцент у всіх роботах робиться на 

значенні інновацій як детермінанту конкурентоспроможності підприємства. Наприклад, 

М. Портер вважає, що підприємство, яке бачить свій бізнес потенційно глобальним, має 

зацікавитися питанням, чи в змозі воно впроваджувати ефективну інноваційну політику, 

та оцінити вплив цієї політики на рівень власної конкурентоспроможності [59, с. 364]. 

Це є характерним і для аграрної сфери.  
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Для використання у нашому дослідженні пропонуємо розділити усі детермінанти 

на такі, що контролюються підприємствами, та ті, які не контролюються. На думку 

автора, такий розподіл краще відповідає логіці міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства та власне завданням нашого дослідження.  

 

Рис. 1.5. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних 
підприємств [складено автором] 

Як видно з Рис. 1.5. серед детермінантів, що контролюються фірмами, найчастіше 

згадується їх розмір. Це є наслідком дії ефекту масштабу, який здатен підвищити 

ефективність, відповідно й конкурентоспроможність підприємства. 

Питання про те, чи діють дрібні ферми краще, ніж великі ферми, все ще 

залишається актуальним. Дебати почалися з емпіричних доказів зворотного зв’язку між 

розміром і продуктивністю ферми у [135]. Основний аргумент, який використовувався 

для пояснення такого зв’язку, полягає в тому, що дрібні ферми не підпадають під суворе 

трудове регулювання, а також їм не властиві проблеми організаційного характеру 

великих підприємств. Крім того, сімейна праця є високо мотивованою, оскільки вона 

може отримати вигоду від прибутку сільськогосподарських підприємств [114]. Проте, 

зворотнє співвідношення між розміром та продуктивністю регулярно аналізується, 
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оскільки очікувано, що великі фермерські господарства досягають економії на масштабі 

та мають переваги від пільгового доступу до ринків збуту та сировини [172].  

Набули поширення також дослідження впливу розміру господарств на 

ефективність з використанням різних показників розміру, оскільки відсутній консенсус 

щодо найкращої міри масштабу аграрного підприємства. Показники, які 

використовувалися, включають: загальний обсяг виробництва [195]; землю під ріллею 

[220; 219; 177; 171; 242; 192; 121]; величину стада чи кількість корів або свиней [287; 

253; 108; 171; 270]; європейські одиниці розміру (ESU), де один ESU представляє 1 200 

євро стандартної валової маржі [148; 299; 300; 197]; додану вартість сільського 

господарства [174]; робоча сила або активи у використанні [107]; реальний виробничий 

потенціал на основі орендної ставки [183; 295]. 

В існуючих роботах емпіричного спрямування можна знайти широкий діапазон 

результатів досліджень: 1) більші ферми характеризуються вищою продуктивністю 

праці [287; 174; 220; 253; 111; 183 295; 195; 196; 171; 242; 148; 299; 121];  

2) менші ферми мають кращі показники продуктивності [219; 183; 223; 300]; 

3) зв’язок між продуктивністю та розміром є U-подібним [177; 195; 270]; 

4) результати залежать від показника розміру, який використовується для 

оцінки [107]. 

Що стосується впливу розміру на інші показники конкурентоспроможності 

аграрних компаній, то в огляді кількох досліджень, в яких аналізувалася міжнародна 

конкурентоспроможність сільського господарства країн ЦСЄ з використанням 

коефіцієнтів DRC, Гортон та Давідова [167] повідомляють, що в кількох роботах 

досліджено взаємозв’язок між міжнародною конкурентоспроможністю та розміром 

ферми, шляхом розрахунку коефіцієнтів DRC для різних категорій розмірів 

фермерських господарств, де розмір вимірюється в гектарах. Результати показали, що 

великі ферми більш конкурентоспроможні на міжнародному рівні, ніж дрібні ферми, в 

рослинництві. Нівієвський і фон Крамон-Таубадель [222] розрахували SCB молочного 

виробництва в Україні в 2004-2005 рр. за даними на рівні ферм. На другому етапі автори 

досліджували детермінанти конкурентоспроможності фермерських господарств, з 
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регресією на бали SCB. Серед інших детермінантів, що впливають на 

конкурентоспроможність, позитивним виявився розмір стада. 

В агропродовольчому секторі ефект розміру не настільки важливий, як у 

сільськогосподарському секторі. Хоча загальновизнано, що розвиток малих виробничих 

фірм може стримуватись трудомісткими технологіями через різницю у факторних цінах 

для різних за розмірами фірм [258]. Скурас та ін. [256] використали сукупні активи як 

проксі-змінну розміру для пояснення технічної ефективності фірм з виробництва 

харчових продуктів та напоїв у Греції. Проте результати показали, що цей показник має 

незначний ефект. 

Зазвичай у дослідженнях аграрного сектору країн, що розвиваються, в якості 

незалежних змінних включаються показники, що характеризують організаційний тип 

ферми. Хоча наявні результати не показують чіткої ефективності переваг ні сімейного 

господарства, ні корпоративних структур [166]. Юридичний статус також 

використовується для пояснення ефективності фермерських господарств шляхом 

порівняння приватної власності з товариствами та корпораціями [287; 197]. У випадку 

агропродовольчих підприємств Фуртан та Сауер [161] не виявили суттєвого впливу 

кооперативної форми фермерств на рівень продажів на одного працівника в Данії у 2005 

р. Галдеано-Гомес і Сестедес-Лоренте [163] довель, що розмір фірми, виміряний 

загальними продажами, позитивно впливав на ефективність іспанських 

агропромислових підприємств. З іншого боку, Шіфер та Хартман [247] встановили, що 

для німецьких підприємств харчової промисловості розмір у загальному обсязі продажів 

не впливає на рентабельність активів (ROA), а також на прибутковість продажів (ROS). 

Вплив інтенсивності факторів на ефективність ферми також часто досліджується 

(наприклад, [287]; [174]; [207]; [195]; [121]). Інтенсивність факторів зазвичай 

визначається як співвідношення капіталу з робочою силою, кількістю тварин, або з 

точки зору коефіцієнта земля/робоча сила чи земля/кількість тварин. Однак такі 

дослідження мають протилежні висновки. Що стосується інших показників 

конкурентоспроможності, то внаслідок регресії до SCB молочного виробництва в 

Україні у 2004-2005 рр. Нів’євський та фон Крамон-Таубадель [222] виявили, що 

трудомісткість та кормові землі на корову мають зворотній вплив. 
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Використання факторів, не пов’язаних з фермою, часто розглядається як 

визначальний фактор ефективності сільського господарства. Для цього частка найманої 

праці в загальній чисельності зайнятих на фермах, частка орендованих земель у 

загальній кількості використаних земель, а також рівень заборгованості (вимірюється за 

рівнем заборгованості або співвідношенням заборгованості та активів) 

використовуються у регресійному аналізі ефективності. Виявлено суперечливі 

результати щодо частки найманої праці та орендованих земель (наприклад, [287]; [195]; 

[171]; [299]; [300]; [192]; [197]; [270]). Наймана праця може означати більш освічених 

працівників або працівників, які мають певні навички, але це може призвести до 

проблем з наглядом. Оренда земельних ділянок може дати фермерам стимул бути 

продуктивним для того, щоб платити за оренду, але може запобігти їх застосуванню 

довготривалих покращень. Неоднозначний ефект також стосується рівня 

заборгованості. Деякі дослідники повідомляють, що заборгованість позитивно впливає 

на ефективність [220; 164; 223; 139; 299; 197]. Це може свідчить про те, що фермери, які 

мають заборгованість, для виконання своїх зобов’язань щодо виплат, мають мотивацію 

підвищити ефективність своєї роботи. Проте фермери з надто великими боргами 

можуть понести високі витрати на обслуговування кредитів і, отже, бути менш 

ефективними. Такий негативний вплив виявлено у [287; 171; 139; 299]. З огляду на зміни 

продуктивності борги можуть допомогти фермерам інвестувати в нові технології. 

Позитивний вплив довгострокового співвідношення боргу до активів на зміни 

продуктивності виявлено у роботі Женгфей і Оуд Лансінк [298] для голландських 

господарств. 

Кілька авторів досліджували вплив спеціалізації ферми на ефективність. 

Спеціалізація фермерських господарств може сприяти ефективності, оскільки це 

дозволяє фермерам зосередити свою увагу на декількох завданнях і, отже, покращує 

практику управління. Це також дозволяє уникнути конфліктів у сівозміні та запобігає 

конкуренції за використання землі. Цей ефект виявив Брюммер [109] для словенських 

господарств, Матійс і Вранкен [207] для молочного сектора Угорщини, Жу та ін. [299] 

для німецьких і шведських молочних ферм , а також Керол та ін. [121] для ірландських 

фермерських господарств, що спеціалізуються на молочних та зернових продуктах. З 
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іншого боку, диверсифікація може підвищити ефективність, зменшивши ризик втрати 

всіх культур від хвороб. Свідчення цього є в роботах [174] для португальських молочних 

ферм, [207] для угорських сільськогосподарських ферм, [171] для зернових, молочних, 

овечих, телячих та свинячих ферм в Англії та Уельсі, [105] для словенських ферм, та 

[121] для ірландських овець. 

Вплив високого ступеня комерціалізації (на відміну від натурального 

господарства) на ефективність ферми часто досліджується для країн, що розвиваються. 

Вплив може бути позитивним у тому сенсі, що комерціалізація збільшує надходження 

грошових коштів і, отже, дозволяє фермерам купувати високоякісні матеріали. Такий 

позитивний вплив на рівень продажів або частку обсягу реалізованої продукції у 

загальному обсязі виробництва, наприклад, виявлено Матійсом та Вранкеном [207], 

Латруфе та ін. [195], а також Бойнецом та Латруфе [105]. 

У поясненні зміни ефективності господарства вік фермерів, їх рівень освіти, стать 

та час, витрачений на ферму, часто включаються до аналізу як показники 

управлінського потенціалу фермера, який безпосередньо важко оцінити. Розгляд 

соціального капіталу у поясненні результатів діяльності аграрних підприємств є поки 

рідкістю. 

Вплив віку керівника ферми на ефективність або її зміну може бути негативним 

через небажання старших за віком фермерів змінюватися та їх небажання чи нездатність 

приймати технологічні нововведення, як це, наприклад, видно в роботі Брюмера та Лоя 

[111] для німецьких молочних ферм, Хедлі [171] для випадку аграрних підприємств 

Англії, Латруфе та ін. [192] для польських господарств, а також Ламбарра та ін. [192] 

для іспанських господарств. Однак також можна очікувати протилежного впливу віку 

на ефективність, оскільки літні фермери більш досвідчені та можуть використовувати 

свої знання для більш ефективного використання ресурсів, як про це свідчать результати 

у [207] для угорських молочних ферм, у [219] для польських сільськогосподарських 

ферм, а також [129] для китайських ферм. Досвід фермерів, виражений у роках, також 

може бути включений як визначник ефективності. Прикладом є [253], де показано 

позитивний вплив кількості років фермерів на збільшення ефективності свинячих ферм 

на Гаваях. 
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Очевидно, що вплив освіти має бути позитивним, оскільки менеджер з кращою 

освітою матиме більше навичок для ефективного управління фермами. Наприклад, 

[207] та [195] підтверджують, що освіта позитивно впливає на технічну ефективність 

сімейних господарств у Угорщині, Болгарії та Польщі. Латрефу та ін. [192] також 

виявили, що освіта позитивно впливає на зміну продуктивності польських господарств. 

Використовуючи агреговані дані, Маккі та ін. [204] показують, що рівень шкільного 

навчання фермерів позитивно впливає на зростання сільського господарства США, тоді 

як Рао та ін. [239] виявили, що частка неписьменних людей негативно позначилася на 

індексах TFP Мальмквіста для 111 промислово розвинених країн та країн, що 

розвиваються протягом останніх 20 років. В агропродовольчому секторі Фуртан і Сауер 

[161] засвідчили позитивний вплив частки працівників з університетським ступенем на 

рівень продажів на одного працівника для датських фірм у 2005 р. Що стосується 

Шіфера та Гартмана [247], вони повідомляють, що рівень кваліфікації менеджменту 

позитивно вплинув на прибутковість активів та прибутковість продажів німецьких 

сільськогосподарських підприємств. 

Щодо ефекту статі, Квізумбін [238] пояснює, що в цілому дослідження, які 

стосуються розбіжності чоловіків і жінок у ефективності, не відрізняються. Такий самий 

висновок зроблено в дослідженні Чаваса та ін. [127] для фермерів Гамбії. Натомість, 

Тімоті та Адеоті [268] виявили, що фермери-жінки, які вирощують маніоку в Нігерії, 

продемонстрували вищу ефективність, ніж фермери-чоловіки. Автори пояснюють таку 

диференціацію різним доступом до факторів виробництва. Матійс та Вранкен [207] 

зробили висновок, що частка жінок у господарстві позитивно впливає на ефективність 

угорських ферм. 

Неоднозначними є результати досліджень впливу часу, зосередженого на 

сільському господарстві, на продуктивність. Робота поза фермою може скоротити час, 

витрачений на управлінську діяльність, що дозволить підвищити ефективність роботи 

ферми. Однак витрачання часу на фермі може покращити здібності фермера через 

отримання необхідної інформації та знань. Бріммер [109] для словенських господарств, 

Матісій і Вранкен [207] для сімейних господарств Угорщини, О’Нейл і Меттюс [223] 

для ірландських ферм, Резітіс та ін. [241] для грецьких господарств, а Тонзор і 
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Фетерстоун [270] для американських виробників свиней – мали результати, які 

вказували на те, що фермери, які весь день приділяли фермам були більш ефективні, ніж 

ті, які працювали неповний робочий день. Аналогічно, Гудвін і Мішра [165] для 

фермерських господарств у США виявили, що діяльність поза фермами зменшує 

продуктивність праці на фермах, що проявляється у зниженні співвідношення валових 

продажів до змінних витрат. 

Докази того ж самого впливу на TFP дано Хаффманом та Евенсоном [183] для 

аграрного сектору США, використовуючи частку фермерських господарств, які 

повідомляють про будь-який день роботи поза фермою, та Ї та ін [295] для аграрних 

даних США, використовуючи частку фермерських господарств, які працювали 200 або 

більше днів поза фермою. Протилежний ефект, а саме те, що різноманітна діяльність  

підвищує ефективність ферми або TFP, виявлені Гафманом та Евенсоном [183] для 

сектору тваринництва США, Метіс та Вренкен [207; 270] для угорських сімейних 

молочних ферм, а також Тонзор та Фетерстоун [270] для свинячих фермерських 

господарств в США. Чавас та ін. [127] не знайшли жодної статистичної різниці між 

фермерами, які працюють на денній і неповній роботі в Гамбії. Аналогічно, Лін та ін. 

[201] відзначають таку ж нестачу статистичної різниці для фермерів, які виробляють 

зерно в Норвегії, і Керол  та ін. [121] для ірландських ферм. 

Серед детермінантів за межами контролю ферми забезпеченість факторами 

виробництва та умови попиту є такими, що найбільше використовуються.  

Конкуренція значною мірою залежить від забезпеченості факторами виробництва 

(праці, землі, та капіталу) та умов попиту (наприклад, смаки та вподобання населення 

для різних продуктів), як було запропоновано Портером. 

Петерсон та Валуру [228] досліджували детермінанти напрямів міжнародної 

торгівлі сільськогосподарською продукцією, використовуючи агреговані дані для 40 

країн. Проста регресія для чистих торгових потоків, автори включили в якості 

пояснювальних змінних: чотири категорії національних зон, що базуються на 

кліматичних відмінностях; запаси національних капіталів (оцінені за валовими 

внутрішніми інвестиціями); кількість працівників у країні відповідно до трьох класів 

(кваліфіковані, сільськогосподарські та інші працівники); і національних енергетичних 
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резервів. Результати показують, що заохочення кваліфікованої робочої сили збільшує 

чисті торгові потоки зерна, олійних культур, бавовни та свіжих м’ясних продуктів. 

Тільки для останнього чисельність сільськогосподарських працівників позитивно 

впливає на чисті торговельні потоки. На відміну від цього, внесок капіталу негативно 

впливає на чисті потоки торгівлі зерном, олійними культурами та бавовною, що, таким 

чином, є джерелом порівняльного недоліку. Що стосується цукру, то лише тип землі 

суттєво впливає на його чистий торговельний потік. Для всього сільськогосподарського 

нетто-торгівельного потоку значними джерелами порівняльного недоліку є 

капіталовкладення та кількість інших (тобто некваліфікованих, а не 

сільськогосподарських) працівників, а значними джерелами порівняльних переваг є дві 

категорії землі (тропічна та вологі мезотермічні). 

Відповідно до результатів дослідження Вентуріні та Бокалеті [278], сильна 

конкурентна позиція італійської галузі переробки макаронних виробів пояснюється 

зростанням сприйняття споживачами того, що макарони є здоровими (з низьким 

вмістом жиру, низьким вмістом холестерину, низьким вмістом калорійності ) їжа, 

інакше кажучи, пояснюється зростанням витонченості споживачів. Як підкреслює 

Портер [59], наявність складних і вимогливих покупців важлива для створення та 

підтримки конкурентних переваг. Ваєн та Джелінк [237] пояснюють, що зниження 

конкурентоспроможності переробки свинини в Бельгії частково пояснюється зміною 

умов попиту: молодь споживає менше м’яса в цілому, і, зокрема, менше свинини. 

Бантерле і Карраресі [98] стверджують, що успіх країн ЄС, які демонструють високу 

конкурентоспроможність продукції свинячого м’яса (наприклад, Італія та Іспанія), 

мають бути пов’язані з інтернаціоналізацією харчових звичок та зростанням інтересу 

споживачів до якості та походження продукції. 

Державна політика та регулювання також впливають на рішення виробників 

щодо розподілу ресурсів. Вони також можуть спотворити конкуренцію між фірмами. 

Тому вони можуть вплинути на конкурентоспроможність. 

У дослідженні детермінантів напрямів торгівлі сільськогосподарськими товарами 

для 40 країн Петерсон та Валуру [228] включають окремі показники державних політик, 

окрім індексів факторного забезпечення, в регресії чистих торговельних потоків. Для 
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того, щоб дослідити вплив інтервенцій як інструменту аграрної політики, автори 

використовують в якості показників еквіваленти специфічних субсидій для виробників 

(PSE). Аналогічно, для вивчення впливу екологічних норм вони використовують кілька 

змінних, що відображають суворість екологічних норм (фіктивна змінна для країн з 

великим валовим національним продуктом, кількості природоохоронних договорів, 

частка видів, що знаходяться під загрозою зникнення, частка земель в парках та районів 

під охороною, частка населення, що має доступ до безпечної води, і змінні для країн, які 

опублікували екологічний звіт). Жодна змінна політики не виявилися суттєвою в 

регресії. Автори зазначають, що результати аналізу щодо регулювання середовища 

відповідають очікуванням, оскільки політика захисту навколишнього середовища часто 

не збільшує витрати на виробництво. Щодо політик підтримки сільського господарства, 

автори включають середньозважену ціну зернових виробників замість PSE змінних, за 

умови, що така ціна є проксі-індикатором рівня державного субсидування. Всупереч 

очікуванню позитивного ефекту втручання уряду, змінна ціни мала негативний вплив, 

що автори пояснюють тим, що підвищення цін означає дефіцит вітчизняного 

постачання та, таким чином, імпорт. Автори роблять загальний висновок про незначний 

вплив державної підтримки, що останній може фактично впливати на обсяги торгівлі, а 

не на чисті торговельні потоки. 

Банс та ін. [97] порівняли співвідношення DRC для різних галузей рослинництва 

та тваринництва в Угорщині і співвіднесли їх із рівнем PSE для виробників. Вони 

показали, що існує негативна кореляція між міжнародною конкурентоспроможністю та 

захистом сектору. 

Використовуючи дані на рівні молочних ферм в Україні, Нів’євський та фон 

Крамон-Таубадель [222] оцінили регресії для балів SCB та різних детермінантів. Серед 

інших результатів вони виявили, що субсидії, отримані фермами, негативно впливають 

на їх конкурентоспроможність. 

Двоступеневий підхід та використання даних про субсидії фермерським 

господарствам застосовується також у дослідженнях, в яких аналізується вплив 

підтримки сільськогосподарської політики на ефективність сільськогосподарської 

продукції, використовуючи дані на рівні ферм. Використовуючи регресію для 
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показників ефективності фермерських господарств, дослідники зазвичай включають в 

якості змінної політики або рівень субсидій, отриманих фермерськими господарствами 

(наприклад, [241; 148]), або частку надходжень до фермерських господарств від 

державної підтримки (наприклад, [164]), або відношення суми субсидій до рівня 

виробництва або валової маржі, щоб уникнути ефектів розмірів (наприклад, [171; 299; 

105; 156; 197; 94]). Вплив на технічну ефективність майже завжди є негативним у всій 

літературі, наприклад Джіанакас та ін. [164] для сільськогосподарських ферм у 

Саскачевані, Резітіс та ін. [241] для грецьких господарств, Хедлі [171] для зернових, 

овець, загальних сільськогосподарських культур та змішаних господарств в Англії та 

Уельсі, Емаломатіч та ін. [148] для грецьких котонових ферм, Чжу та ін. [299] для 

молочних ферм у Німеччині, Нідерландах та Швеції, Чжу та ін [300] для грецьких 

оливкових ферм, Бойнец і Латруфе [106] для словенських фермерських господарств, 

Фогарасі та Латруфе [156] для фермерських господарств Франції та Угорщини, Латруфе 

та ін. [197] для французьких тваринницьких ферм, Бакукс та ін. [94] для угорських 

господарств. Тільки Хедлі [171] знаходить позитивний вплив на молочні та твриницькі 

ферми в Англії та Уельсі. 

Лахаал [191] використав річні дані для молочного сектора США і виявив, що 

річна ефективність була найменшою, коли річні державні витрати на підтримку 

молочної продукції були найвищими. Такий негативний вплив може спричинити 

зменшення зусиль фермерських господарств, що призведе до збільшення втрат 

виробництва або вибору неефективних комбінацій витрат та результатів (з наслідком 

перевиробництва, наприклад). Але Серра та ін. [250] показали, що напрям впливу не є 

однозначним, оскільки це залежить від неcхильності до ризиків фермерів та його впливу 

на збільшення або зниження ризику. Що стосується впливу підтримки фермерських 

господарств на зміну продуктивності сільськогосподарських підприємств, то ефект 

неоднозначний: вплив на технологічні зміни компонентів може бути позитивним, 

оскільки додатковий дохід може допомогти фермерам подолати свої кредитні 

обмеження та інвестувати в нові технології, але вплив на зміну ефективності 

компонентів не є прямим. 
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Позитивний ефект сумарних субсидій на індекси зміни продуктивності 

Мальмквіста були виявлені Фогаразі та Латруффе [156] для фермерських господарств 

Угорщини та Франції. Сауер і Парк [246] також повідомляють про позитивний вплив 

органічних субсидій на зміну ефективності та технологічні зміни органічних молочних 

ферм у Данії. На відміну від цього, вплив середнього рівня товарних платежів на ферму 

не мав суттєвого впливу на сільськогосподарську TFP США, розраховану Єй та ін. [295] 

з державними агрегованими даними. Такий же висновок зроблено Маккі та ін. [204] для 

сільськогосподарських продуктів США, розрахованих за національними даними. Проте 

Хафман та Евенсон [183], використовуючи дані державних даних США, виявляють 

позитивний вплив на підтримку цін на сільськогосподарські культури (пропорційно 

зваженому співвідношенню ціни підтримки до ринкової ціни) на зростання 

сільськогосподарського сектору. Ті ж самі ефекти отримано для підтримки цін на 

тваринницькі продукти у тваринницькому секторі. Що стосується рівня виплат для 

зміни сільськогосподарських культур, то він позитивно впливає на зростання TFP для 

культур, але негативно впливає на таке зростання у галузі тваринництва. 

У кількох дослідженнях оцінено вплив реформ політики підтримки сільського 

господарства на ефективність виробництва або зміну продуктивності 

сільськогосподарських підприємств, використовуючи фіктивні змінні для конкретних 

років або періодів, які фіксують зміни політики, в якості пояснювальних змінних. Такий 

підхід, наприклад, наслідував П. Моррісон та ін. [216] для оцінки впливу лібералізації 

на аграрний сектор в Новій Зеландії протягом, Керол та ін. [121], щоб проаналізувати 

роль запровадження розділення платежів в 2003 р. на ірландських фермах, а також 

Ламбарра та ін [192] для вивчення впливу Програми 2000 на іспанські господарства. 

Аналогічно, Брюмер та ін. [110] проаналізували, чи вплинули п’ять періодів 

сільськогосподарської реформи на зміну продуктивності китайських господарств 

шляхом порівняння показників продуктивності за ці п’ять періодів. Однак важко бути 

впевненим у результатах, отриманих з допомогою такого підходу, оскільки багато 

інших економічних або інституційних змін можуть бути включені до фіктивних змінних 

для обраних періодів та років. 
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Окрім підтримки доходів, досліджено також вплив інших видів заходів (програм 

та правил) на ефективність виробництва. Наприклад, Маккі та ін. [204] досліджують 

ефект державної програми, що сприяє відводу акрів від виробництва та програм 

збереження резервів на сільськогосподарську техніку, для TFP в США. В обох випадках 

виявлено негативний ефект. 

Брюммер та Лой [111], Резітс та ін. [241] аналізували, чи Європейська програма 

фермерських кредитів досягла своєї мети зі збільшення продуктивності господарств. 

Використовуючи дані для німецьких молочних ферм та фіктивні змінні для позначення 

минулих участей в програмі як детермінантів ефективності, Брюмер та Лой показали, 

що програма знизила ефективність учасників. Такого самого висновку дійшов і Резітіс 

та ін. для грецьких господарств, вимірюючи ефективність до та після участі у програмі. 

Ларуа та Латруфе [193] досліджували вплив екологічних норм, які вимагали від 

виробників тваринництва поширення гною лише на мінімальну площу землі, на 

ефективність французьких свинокомплексів. Автори включили до пояснювальних 

змінних проксі-зміннa для тиску навколишнього середовища у місцевості ферми 

(відношення кількості азоту, що продукується худобою у місцевості ферми, над 

доступною площею для поширення гною в цьому районі) і його просторовому лагу в 

сусідніх районах. Позитивний знак екологічної змінної та негативний знак його 

просторового лагу дали авторам можливість зробити висновок про те, що екологічні 

норми заохочують фермерів бути більш ефективними, однак цей ефект може бути 

зворотнім, коли законодавчі норми є надто жорсткими (тобто коли фермери вимушені 

розкидати свій гній за межами своєї адміністративної одиниці). 

Що стосується агропродовольчої промисловості, Скурас та ін. [256] досліджували 

вплив регіональних дотацій на ефективність підприємств з виробництва харчових 

продуктів та напоїв у Греції. Змінна для позначення відповідної політики, а саме 

співвідношення капітальних субсидій та сукупних інвестиційних витрат (які автори 

називають ставкою допомоги), негативно впливає на ефективність. Олпей та ін. [89] 

аналізували вплив екологічних норм на прибутковість мексиканського та 

американського агропродовольчого секторів. Крім того, вони аналізують вплив 

екологічних норм на зростання продуктивності в цих секторах. Результати їх 
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регресійного аналізу, що базуються на даних країн, показують, що витрати на 

скорочення викидів, що є підставою для екологічних норм, негативно вплинули як на 

показники діяльності в Мексиці, так мали значний вплив у Сполучених Штатах. Руан і 

Гопінат [234] аналізували ефект лібералізації торгівлі на TFP п’яти галузей харчової 

промисловості в 34 країнах (розвинених та таких, що розвиваються) на основі щорічних 

даних. Використання двостадійної регресії з імпортом як пояснювальною змінною 

дозволило авторам показати, що більше залучення до торгівлі підвищує продуктивність, 

процес, який швидше проходить у країнах з низькою продуктивністю, ніж у країнах з 

високою продуктивністю. На підставі опитування думки 63 зацікавлених сторін у 

харчовій промисловості Війнандс та ін. [290] дійшли висновку, що регулювання у 

агросекторі у ЄС (який, на їхню думку, є третім за регулюванням після автомобільного 

та хімічного секторів), не є сильною перешкодою для конкурентоспроможності 

харчового сектору країн інтеграційного утворення. 

Державні витрати на НДДКР дозволяють створювати нові технології, які можуть 

підвищити продуктивність фірм та зменшувати витрати на виробництво, наприклад 

сорти сільськогосподарських культур та поголів’я худоби з вищою врожайністю або 

більш ефективними пестицидами для сільськогосподарського сектору. Вони також 

можуть допомогти в поширенні нових технологій. Це особливо стосується аграрного 

сектору. Харрісон і Кеннеді [175], наприклад, припустили, що виробничий сектор є 

надто різнорідним для того, аби державна програма науково-дослідної роботи була 

успішною. 

Мулен та ін. [218] виявили, що дослідження, в яких оцінювався вплив державних 

видатків на НДДКР на сільськогосподарське TFP, зазвичай використовували регресію 

для TFP економіки або сектору та зваженої суми поточних та минулих витрат на 

НДДКР. Дійсно, витрати у певний рік можуть мати вплив на TFP протягом багатьох 

років. Зважена сума видатків називається фондом досліджень або фондом знань. І може 

бути розрахована з використанням методу постійної інвентаризації та коефіцієнту 

амортизації з перетворенням Койка або поліномної лагової структури. Метод зваженої 

суми був використаний у [295] для державних агрегованих даних США, а також у [173] 

щодо даних сільськогосподарського сектору Нової Зеландії в період. Обидва 
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дослідження свідчать, що державні інвестиції в НДДКР мали позитивний вплив. 

Альстон та ін. [90] стверджують, що зниження  врожайності сільськогосподарських 

культур та зростання TFP у Сполучених Штатах та у світі в цілому можна пояснити 

уповільненням зростання державних витрат на НДДКР. 

Маллен і Кріан отримали результатом свого дослідження невідповідність між 

зростанням тенденцій продуктивності в австралійському секторі та стагнацією 

державних витрат на НДДКР. Вони пояснюють, що це може бути пов’язано з тривалими 

лагами цих ефектів. Інше пояснення можна знайти у виді витрат на дослідження. Ахерн 

та ін. [88] зазначають, що не лише державні витрати, а й приватні витрати на 

дослідницьку діяльність відіграють певну роль у продуктивності сільського 

господарства. Вони показали, що в США з 1975 р. приватні витрати перевершують 

державні витрати. Хол і Скобі [173] додали приватні витрати на НДДКР до свого 

економетричного аналізу та виявили, що приватні інвестиції мають більший вплив та 

норму прибутку, ніж державні витрати. Маккі та ін. [204] також включили державні та 

приватні витрати на НДДКР до регресійного аналізу американської 

сільськогосподарської TFP. Вони вважають, що обидва види витрат мали позитивний 

ефект, однак підрахували, що норма прибутку державних інвестицій перевищує 

показник приватних інвестицій (27% проти менше, ніж 10 %). Хафман та Евенсон [183] 

виявили, що як державні, так і приватні видатки на дослідження сільськогосподарських 

культур мали позитивний вплив на зростання TFP рослинництва США. На противагу 

цьому, їх дослідження виявили негативний вплив досліджень в тваринництві на темпи 

зростання TFP цього сектору. Окрім внутрішніх національних фондів знань, Холл і 

Скобі [173] включили до аналізу TFP запаси іноземних фондів знань, позначену через 

кількість поточних та минулих патентів у світі. Позитивний ефект цієї змінної дозволив 

авторам зробити висновок про те, що існує міжнародне поширення знань в цьому 

секторі. 

Ї та ін. [295] прийшли до висновку, що на TFP американського сільського 

господарства позитивно впливають державні витрати у використання результатів 

наукових досліджень та нових знань в аграрній практиці. Хафман та Евенсон [183] 

звітують, що накопичені фонди таких витрат з фокусом на рослинництво негативно 
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вплинули на зростання TFP сільськогосподарського сектору, тоді як у випадку 

тваринництва вони мали позитивний вплив. На рівні ферм дослідження Шале та Сауер 

[121] показало, що частота витрат збільшила технічну ефективність фермерів в Малаві, 

а дослідження Керол та ін. [121] вказали на те, що використання новинок молочними 

фермами в Ірландії позитивно вплинуло на їх технічну ефективність. Ахерн та ін. [88] 

пояснюють, що система витрат на поширення нових знань у сільському господарстві 

дозволяє скоротити часовий лаг між розвитком нових технологій та їх використанням, і 

таким чином мати більш безпосередній вплив на продуктивність праці. Проте, як і для 

НДДКР, приватні служби поширення нових знань стають все більш доступними та 

використовуються фермерами, хоча інформація та дані про них є рідкісними. Це може 

компенсувати значний вплив таких державних видатків, яке спостерігається в 

емпіричних дослідженнях. Холл і Скобі [173] досліджували вплив кількості 

працівників, що працюють на продовження роботи в Новій Зеландії, на продуктивність 

сільського господарства країни, але не виявили жодного значного впливу. Вони 

повязують такий висновок частково з неточністю даних, які зараз важко отримати, коли 

служби поширення нових знань були приватизовані. 

Нарешті, державні інвестиції в інфраструктуру можуть сприяти зростанню 

продуктивності, особливо коли інвестиції здійснюються у громадський транспорт. 

Наприклад, виявлено позитивний вплив державних витрат на автошляхи на 

продуктивність сільського господарства США [295]. Рао та ін. [239] включили державні 

витрати в процентному відношенні до ВВП у регресію для показників TFP Мальмквіста, 

розрахованих за національними даними для 111 промислово розвинених країн та країн, 

що розвиваються. Вони стверджують, що така змінна є індикатором витрат на НДДКР 

та інфраструктуру. Результати свідчать про позитивний вплив державних видатків на 

продуктивність. В агропродовольчому секторі Бернстайн і Мамунас [102] навмисне 

досліджували вплив державних інвестицій в інфраструктуру на канадську харчову 

промисловість та виявили, що такі інвестиції є позитивним джерелом росту TFP, діючи 

як замінник технологічних змін. 

Украй важливо відмітити те, що всіма авторами визнано, що державні видатки 

підвищують продуктивність у сільському господарстві, проте про вплив саме на 
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конкурентоспроможність, або на показники конкурентоспроможності, крім 

продуктивності, не обговорюється в літературі. Тільки Харрісон і Кеннеді [175] 

стверджують, що конкурентоспроможність сільського господарства може бути 

покращена технологічними новинками, запровадженими державними програмами. 

Автори наводять приклад системи земельних грантів у Сполучених Штатах, які 

розробили поліпшені сорти насіння та добрива, дозволили передавати інформацію та 

прийняти нові технології. 

Варіації конкурентоспроможності між підприємствами та фермами можуть бути 

пояснені також їх локаційними та екологічними характеристиками, тобто операційним 

середовищем, яке менеджери не контролюють. Розташування може означати різні 

умови клімату або висоти, різну якість грунту, а також різну фізичну та ринкову 

інфраструктуру та умови. Наявні дослідження зосереджені переважно на ефекті 

місцевості на технічну ефективність сільського господарства. 

Кілька авторів включають фіктивні змінні місцевості (наприклад, на державному, 

регіональному або окружному рівні) у регресійний аналіз рівнів технічної ефективності 

сільського господарства, наприклад [287; 174; 253; 223; 241; 177; 196; 270; 94]. Також 

можуть бути включені спеціальні фіктивні зміні, що позначають жорсткі операційні 

умови. Наприклад, у Жу та ін. [300] виявлено, що розташування на менш сприятливих 

територіях (least favourable areas (LFA)) знизило технічну ефективність грецьких 

оливкових ферм. Такий же ефект знайшов Хедлі [171] для молочних ферм у Англії та 

Уельсі, але виявлено позитивний ефект для зернових, яловичини та рослинницьких 

господарств. Брюммер [109] повідомляє, що місце розташування на висоті вище 600 

метрів зменшило технічну ефективність словенських господарств. За наявності, 

показники якості грунту використовуються та демонструють, що висока технічна 

ефективність пов’язана з більш високою якістю грунту. Наприклад, Наср та ін. [220] 

використали показники продуктивності грунту для пояснення технічної ефективності 

зернових господарств штату Іллінойс, індекси якості ґрунту використані Латруфом та 

ін. [195] для польських господарств та Бакукс та ін. [94] для угорських господарств. 

Кліматичні умови також демонструють значний вплив на TFP сільськогосподарського 
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сектора декількох штатів США: Ї та ін. [295] свідчать про негативний вплив як посухи, 

так і повені. 

Що стосується ринкової інфраструктури, то Лару та Латруф [193] досліджують 

вплив доступності обладнання виробництва та поставок на технологічну ефективність 

виробників свиней у Франції та виявляють, що підвищення потужності бійні збільшує 

ефективність більше, ніж доступність промислових кормів. Чале та Сауер [263] 

стверджують, використовуючи дані на рівні ферм, що ті малавійські фермери, які мають 

кращий доступ до ринку, є більш технічно ефективними. 

Лару та Латруф [193] повідомляють, що щільність свинарства в країні позитивно 

вплинула на технічну ефективність виробництва свиней, що свідчить про те, що 

близькість фермерських господарств збільшує поширення знань. Такий висновок також 

дає Тверетас та Батіс [274] для норвезьких лососевих господарств, використовуючи 

регіональну густоту ферми. 

Фіктивні змінні розташування також використані для підприємств 

агропродовольчого сектору, наприклад Фуртаном та Сауером [161], щоб пояснити 

рівень продажів на одного працівника для датських фірм. 

 

Висновки до розділу 1 

Узагальнення підходів різних шкіл до проблематики конкуренції, міжнародної 

конкурентоспроможності та результатів попередніх емпіричних досліджень дозволило 

зробити такі найважливіші висновки. 

1. Конкурентоспроможність – це складна економічна категорія, яка виражає 

результат взаємодії всіх елементів системи внутрішніх (виробничих, економічних, 

науково-технічних та ін.) і зовнішніх (адаптивних) відносин між підприємствами з 

приводу можливості реалізації даного виду продукції на конкретному ринку чи його 

сегменті. Це комплексне поняття, яке внаслідок щільного зв’язку з категорією 

«конкуренція», охоплює безліч сторін, факторів та умов суперництва підприємств за 

прихильність споживачів до товарів певних виробників. 

2. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності для економіки в цілому є 

дзеркальним для сільського господарства. Незважаючи на це, існує кілька 
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характеристик аграрного сектору, які значно відрізняють цю сферу і, отже, гідні уваги. 

По-перше, це невисока рентабельність аграрного сектору, а також тривалість 

відтворювального циклу та тривалий період окупності вкладених засобів. Невисокий 

рівень формування валової доданої вартості та висока ступінь непередбачуваності 

результату діяльності, що обумовлено залежністю від змін ґрунтових та кліматичних 

умов також значним чином позначається на умовах конкурентоспроможності аграрного 

сектору. Необхідно згадати і про екологічний чинник, адже у процесі 

сільськогосподарського виробництва не повинно бути завдано шкоди навколишньому 

середовищу, а також повинен випускатися продукт, безпечний для здоров’я людини, що 

найчастіше позначається на собівартості та ціні виробництва, а також диференціації 

продукції.  

3. Хоча, як виявлено у даному досліджені, у достатній кількості робіт 

емпірично досліджується конкурентоспроможність аграрних підприємств на 

національних та міжнародних ринках, аналізуються її прояви та ефекти, до поки не існує 

консенсусу щодо її визначення, показників та точних методів вимірювання, про що саме 

буде доводитися в наступних підрозділах. Кілька наукових шкіл запропонували власні 

визначення конкурентоспроможності, зокрема йде мова про підхід з точки зору 

міжнародної торгівлі та стратегічного управління. До якісних методів оцінки 

конкурентоспроможності можна віднести об’єктивні моделі оцінки конкурентних сил і 

ціннісні ланцюжки (п’ятифакторна модель, «ромб», ланцюжок цінностей М. Портера), 

моделі стратегічного аналізу (STEP-аналіз, SWOT-аналіз), а також суб’єктивні матричні 

методи (матриці BCG, GE / McKinsey, ADL). 

4. Праці, в яких досліджується міжнародна конкурентоспроможність 

компаній, пропонують багато різних показників її оцінки: торговельні показники, які 

дозволяють робити висновки на основі порівняння валютних умов та результатів 

експортної діяльності підприємства (наприклад, RER, EMS, RCA), та показники 

економічної ефективності (наприклад, DRC, витрати виробництва, прибутковість, 

продуктивність, ефективність). 

5. Детермінанти, виявлені у попередніх дослідженнях, розподілено на такі, що 

контролюються підприємствами, та ті, які не контролюються. Такий розподіл краще 
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відповідає логіці міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Серед 

детермінантів, що контролюються фірмами, найчастіше згадується їх розмір. Це є 

наслідком дії ефекту масштабу, який здатен підвищити ефективність, відповідно й 

конкурентоспроможність підприємства. Поза межами контролю компаній, зазвичай, 

знаходяться: забезпеченість факторами виробництва та умови попиту, урядове 

регулювання аграрних ринків, зокрема інтервенції, державні витрати на дослідження, 

освіту фермерів та інфраструктуру, а також розташування компаній. 

 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у роботах [10; 

18; 22] 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПАНІЙ НА 

АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС 

 

 Динаміка та структура аграрних ринків ЄС  

ЄС є значним за обсягом ринком споживання, оскільки налічує понад 508 млн 

мешканців. Відносячись до групи розвинених країн, він також характеризується 

платоспроможним попитом – показник середнього доходу споживача перебуває на рівні 

2250 євро на місяць [184]. Згадані чинники роблять його дуже привабливим для 

іноземних підприємств, що має наслідком динамізацію конкуренції. Конкурентне 

середовище для компаній з ЄС є менш жорстким внаслідок САП, про яку йтиме мова 

пізніше. Проте компанії з третіх країн стикаються зі справжніми викликами, виходячи 

на ринки с/г продукції ЄС. Для кращого розуміння конкуренції на цих ринках 

розглянемо динаміку та структуру ключових товарних ринків. 

Ринок сільськогосподарських продуктів ЄС повернувся до зростання у 2015  р. 

раніше, ніж прогнозувалося [83; 80]. Попри зменшення обсягів виробництва, розмір 

ринку в 2017 р. збільшився. Загалом, є підстави очікувати на продовження зростання 

ринку до кінця 2021 р. 

На початок 2018 р. аграрний ринок ЄС характеризувався загальним доходом на 

рівні 252,4 млрд дол., що становило 1,5 % CAGR в період з 2012 по кінець 2017 р. Для 

порівняння, динаміка ринків Німеччини і Великобританії мала низхідний тренд з 

відповідними темпами зміни -3,3 % та -2,1 % за аналогічний період, і їх розмір досягнув 

21,6 млрд дол. США та 10,7 млрд дол. США відповідно в 2017 р. 

Одночасно, протягом 2012-2016 рр. фізичний обсяг виробництва на ринку виріс 

на 0,8 % і склав в цілому 861,6 млн т в 2017 р. До кінця 2021 р. обсяг ринку зросте, за 

очікуваннями експертів, до 939,7 млн т, що складе 1,8 % CAGR за період 2016-2021 рр. 

[82].  

Франція, випереджаючи Іспанію та Італію, є найбільшим сільськогосподарським 

виробником у Європі, на неї припадає 30 % ринку. В попередні роки ціни були знижені, 

однак несприятливі погодні умови, які останнім часом спостерігалися в цих країнах, 

зумовили  висхідний ціновий тренд. «Brexit» також має вплив на сільськогосподарську 
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торгівлю в ЄС. У випадку, якщо митна угода не буде досягнута між двома сторонами, 

головні постачальники аграрної продукції до Великобританії, такі як Франція та 

Німеччина, матимуть негативні наслідки. Більше того, можлива стратегія 

протекціонізму, якій слідує США, один з найбільших конкурентів Європи, також 

значним чином вплине на конкуренцію на ринку ЄС та конкурентоспроможність 

компаній з цього регіону. 

Зернові є найбільшим сегментом ринку сільськогосподарської продукції в Європі, 

що становить 24,5 % від загальної вартості ринку. На сегмент «Фрукти» припадає ще 

23,5 % ринку (див. Таблиця 2.1.). 

Таблиця 2.1 

Розподіл ринку на сегменти за категоріями: %  за вартістю 2012-2017 рр. 

Сегмент 2013 2014 2015 2016 2017 
Зернові 31.0% 29.0% 29.0% 26.6% 24.5% 
Фрукти 21.9% 24.8% 22.9% 23.2% 23.5% 
Овочі 21.3% 20.9% 22.0% 23.5% 23.2% 
Олійні культури 13.8% 12.4% 12.0% 12.1% 12.5% 
Бульбові культури 6.2% 7.5% 7.6% 8.0% 9.3% 
Цукор 2.7% 2.4% 2.8% 2.2% 2.4% 
Інше 3.1% 2.9% 3.7% 4.3% 4.6% 
Всього 100% 99.9% 100% 99.9% 100% 

Джерело: складено автором за [123; 124] 
 

Сегмент зернових у 2017 р. став найприбутковішим, а загальний обсяг доходів 

склав 61,9 млрд дол., що дорівнює 24,5 % загальної вартості ринку. Фруктовий сегмент 

отримав 59,4 млрд дол. США прибутку, що дорівнює 23,5 % сукупної вартості ринку. 

Для оцінки конкурентного середовище детально проаналізуємо найважливіші 

сегменти аграрного ринку ЄС. Спочатку загалом охарактеризуємо тенденції, пізніше 

перейдемо до кожного з них.    

Отже, виробництво зернових у ЄС у 2017/2018 рр. дещо відновилося після сезону 

2016/2017 рр., коли було падіння. Однак воно залишається нижче середнього. Ціни на 

світовому ринку та ринку ЄС не зростали внаслідок достатнього рівня постачання. 

Виробництво олійних культур досягнуло високого рівня,  головним чином, завдяки 

збільшенню врожайності [149]. 
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Збільшення світового виробництва цукру в 2017/2018 рр.  було додатковим 

чинником зниження світових цін на цей товар. Після вичерпання квот на цукор ціни в 

ЄС почали рухатися у межах світової динаміки.  

Високі ціни на оливкову олію внаслідок падіння виробництва в ЄС та світі в 

2016/2017 рр. призвели до значного зниження споживання в основних країнах-

виробниках ЄС [124]. 

Молочний сектор характеризувався унікальними ринковими умовами, з 

рекордним розривом між дуже високими цінами на масло та цін на рівні інтервенцій на 

сухе знежирене молоко. Високий попит на сир, масло, вершки та порошки підтримує 

ціну на молоко.  

Високий обсяг експорту яловичини допомагає збалансувати збільшення 

пропозиції, яке зумовлене, головним чином, скороченням молочного скотарства. 

Зростання виробництва свинини в поєднанні з падінням експорту призвів до зниження 

цін. Виробництво та торгівля птахофабриками покращилися у другій половині 2017 р. 

після нестабільної динаміки у зв’язку з пташиним грипом. Також продовжує зростати 

експорт овець.  

Детально аграрні ринки ЄС розпочнемо аналізувати з тваринницьких товарів. 

Саме в цьому секторі країни ЄС мають найбільше переваг. У цілому, щорічно 

виробляється понад 47 млн т м’яса (Таблиця 2.2). ЄС характеризується високим рівнем 

його споживання, адже щорічно в розрахунку на одну особу припадає близько 68 кг. 

Таблиця 2.2 
Баланс ринку м’яса у ЄС, тис. т 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Виробництво 44433 45852 47057 47267 47334 
Імпорт  1332 1368 1400 1379 1426 
Експорт 3539 3811 4534 4333 4322 
Фонд споживання 42031 43165 43634 43998 44117 
Самозабезпечення 106 106 108 107 107 

Джерело: [81; 210] 

Свинина займає найбільшу частку у структурі виробництва м’яса. На поч. 2018 р. 

на неї припадало 50,1 %, м’ясо птиці з часткою 30,6 % – на другому місці, на яловичину 

та телятину припадає 17,2 %. Тенденції останніх років демонструють збільшення 



84 

виробництва м’яса птиці та падіння виробництва яловичини. 

 

Рис. 2.1. Динаміка виробництва м’яса, 2000-2018 рр., тис. т [83] 

Як бачимо, виробництво м’яса у цілому зростає, особливо це стосується м’яса 

птиці. Майже не збільшується виробництво яловичини та телятини. Спостерігається 

період – 2011-2015 рр, коли його обсяги зменшилися. 

Як було зазначено, найбільша частка припадає на м’ясо свинини. ЄC є другим 

найбільшим виробником цього м’яса у світі, а також є його нетто-експортером (див. 

Таблиця 2.3, Дод. В). У 2017 р. в ЄС було вироблено 23,8 млн т свинини, з яких близько 

12 % було відправлено на експорт. Самозабезпечення свининою в ЄС було на рівні 113 

%, причому в старих країнах-членах рівень самозабезпечення є значно вищим (126 %), 

ніж в нових країнах -членах (73 %). Як наслідок, країни ЄС дуже мало імпортують з 

третіх країн – 8 тис. т в 2017 р. Він суттєво зменшився після 2006 р. з 110 тис. т. Існування 

імпорту, хоча й на такому низькому рівні, можна пояснити наслідками міжнародних 

договорів (зобов’язання СОТ та преференційні торговельні угоди), а також 

специфічними уподобаннями споживачів.  

Таблиця 2.3 
Баланс м’яса свинини в ЄС, тис. т  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 22554 22384 22568 23276 23589 23762,8 
Імпорт  20 16 14 11 12 8,3 
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Експорт 2191 2238 1947 2217 2793 2632,1 

Фонд споживання 20348 20135 20600 21050 20798 21130,7 
Самозабезпечення 111 111 110 111 113 112,4 

Джерело: [229] 

Найбільшими імпортерами свинини в ЄС є Італія, Німеччина та Польща. 

Найбільше свинини надійшло з ФРН, Іспанії та Данії. Серед третіх країн значні поставки 

були здійснені з Чилі та США.  

У ЄС в 2017 р. було вироблено 8,2 млн т м’яса яловичини й телятини. (див. 

Таблиця 2.4). Самозабезпечення даним видом м’яса зросло у 2010 р. до 100 %, у 2016 р. 

– до 102 % і за прогнозами буде продовжувати зростати. Попри це ЄС більше імпортує, 

ніж експортує. Найбільше яловичини було імпортовано з таких третіх країн: Аргентина, 

Уругвай, Бразилія та США.  

Таблиця 2.4  
Баланс телятини та яловичини в ЄС, тис. т  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 7499 7694 7862 8113 8213 
Експорт 161 207 209 244 268 

Імпорт 304 308 300 304 307 

Фонд споживання 7533 7681 7775 7954 8000 

Самозабезпечення,% 100 100 101 102 103 

Джерело: [210] 

ЄC є одним із найбільших виробників м’яса птиці у світі, а також його нетто-

експортером. З іншого боку, ЄС імпортує 20 % від розміру світового експорту. У 2017 р. 

виробництво м’яса птиці в ЄС було на рівні 14,6 млн т (Таблиця 2.5). Протягом останніх 

років виробництво цього виду м’яса характеризується стійкою тенденцією до зростання. 

Однак, імпорт м’яса птиці також є доволі значним і в 2017 р. був на рівні 881 тис. т. 

Очевидно, що найбільшими імпортерами є Німеччина, Великобританія, Нідерланди та 

Франція. На них разом припадає майже 60 % імпорту за вагою. Найбільшим 

постачальником м’яса птиці була серед країн ЄС були Нідерланди, серед третіх країн – 

Бразилія, Україна та Чилі.  

Таблиця 2.5 
Баланс м’яса птиці в ЄС, тис. т  

 2013 2014 2015 2016 2017 
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Виробництво 12792 13270 13788 14396 14636 
Експорт 1304 1353 1365 1478 1492 
Імпорт 791 821 855 881 881 

Фонд споживання 12270 12729 13269 13791 14017 

Самозабезпечення, % 104 104 104 104 104 

Джерело: [83] 

Виробництво м’яса баранини та козлятини в 2017 р. було на рівні 977 тис. т, тоді 

як фонд споживання – 1,074 млн т (Таблиця 2.6.). Тобто, ЄС не має можливості покрити 

повністю внутрішні потреби у цьому виді м’яса, тому щороку імпортує близько 200 

тис. т. Великобританія, Франція, та Німеччина є найбільшими імпортерами, на які 

припадає понад 60 %. Найбільшим постачальником баранини та козлятини на 

європейський ринок є Нова Зеландія, на яку припадає 84,4 % в загальному імпорті. 

Решта м’яса надійшла з таких країн, як Австралія, Чилі, Уругвай, Аргентина та ін. 

Таблиця 2.6 
Баланс баранини та козлятини, тис. т 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 902 901 925 959 977 
Експорт 36 32 20 19 30 

Імпорт 200 189 202 203 179 

Фонд споживання 1031 1021 1070 1091 1074 
Самозабезпечення 87 88 86 88 91 

Джерело: [83] 

ЄC є нетто-експортером яєць і яєчної продукції, посідаючи друге місце в світі з 

виробництва цієї продукції (Рис. 2.2). У 2017 р. виробництво яєць склало 7,5 млн т, що 

на 0,9 % більше від попереднього року. Найбільшими виробниками в ЄС є Франція, 

Німеччина, Італія, на які припадає 35 % усього виробництва.  

Виробництво яєць в середині ЄС росте швидшими темпами, ніж споживання. 

Рівень самозабезпечення також зріс зі 102 % до 105 % протягом останніх 6 років.  

Слід відміти, що левова частка експорту яєць з ЄС припадає на інші країни ЄС. 

Серед третіх країн найбільшого значення має Японія, Швейцарія, Ізраїль. Варто 

відмітити, що в 2016-17 рр. експорт зростав лише в азійському напрямку, Таїланд + 

75,4 %, Пд. Корея + 53,2 %, Японія + 15,1 %, Тайвань + 13,2. Всі інші напрями, 

включаючи ЄС, зменшували імпорт яєць.  
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Рис. 2.2. Виробництво яєць, тис. т, 2017 р.[146] 

Імпорт яєць і яєчних продуктів до ЄС є досить незначним. В 2017 р. було 

імпортовано лише 40 тис т, половина імпорту з країн ЄС. Серед третіх країн 

найбільшого значення мають США – 11,5 тис. т, Україна – 2,9 тис. т, Аргентина – 2,9 

тис. т. США наростили втричі свій експорт до ЄС, а імпорт яєць з України в 2017 році 

знизився на 63,5 %.  

 

Рис. 2.3. Характеристика ринку яєць ЄС, 2010-2017 рр. [146] 

У ЄC щороку в середньому виробляється близько 164 млн т молока, з якого 153 
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млн т постачається на молокопереробні підприємства. До 2015 р. обсяг виробництва 

молока в ЄС регулювався квотами. Фактично після відмови від квот вони повернулися 

до них, але в іншій, добровільній, формі. Фермери отримують доплату за «виробничу 

дисципліну». Так, в період з червня по вересень 2016 р., у порівнянні з попереднім 

роком, виробництво молока в ЄС знизилося на 1,8 %. Ця тенденція продовжилася і до 

кінця четвертого кварталу 2016 р., особливо з урахуванням того, що всі фермери 

добровільно погодилися на схему скорочення виробництва молока в жовтні-грудні (з 

частковим врахуванням в цій схемі й січня 2017 р.), за що їм виплатять відповідну 

компенсацію. До речі, зазначена схема вимагає фактичного підпису фермера й не 

передбачає безальтернативного зниження обсягів виробництва. 

 

 

Рис. 2.4. Надходження молока на переробку в ЄС, 2012-17 рр. млн  т [212] 

Надходження молока на переробку в ЄС у першому півріччі 2017 р. скоротилося 

на 2,4 млн т. Обсяги виробництва був меншим також і в інших найбільших країнах-

виробниках. Винятком є лише США, де прослідковувався подальший приріст 

виробництва. 

На внутрішньому ринку ЄС прослідковувалося незначне зростання промислового 

споживання молока, зокрема у секторі виробництва сиру. Ціни на масло довгий період 

часу рухалися до історично високого рівня та перевищили інтервенційну позначку. 
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Зростання цін на сухе збиране молоко обмежувалося інтервенційними запасами, які 

сформувалися в попередні періоди. Закупівельні ціни на молоко в регіоні залишалися на 

рівні кінця 2016 р. та не опускалися в період сезонного збільшення виробництва молока. 

Левову частку (76 %) виробництва молочних продуктів в ЄС становить виробництво 

свіжих молочних продуктів. Виробництво різних видів сирів займає 16  %, масла – 4 % 

(див.  

Рис. 2.5.).  

  

Рис. 2.5. Структура виробництва молочної продукції в ЄС, 2017 р. [212] 

Культура споживання молока у ЄС, а також високий рівень платоспроможності 

пояснюють значні обсяги споживання молочних продуктів. Населення країн ЄС щороку 

в середньому споживають близько 90 кг свіжих молочних виробів, 17,7 кг сиру та 4 кг 

масла. Рівень забезпечення молочними продуктами в ЄС становить 102 %. 

В 2017 р. в ЄС було виготовлено 47,1 млн т свіжих молочних продуктів, таких як 

питне молоко, вершки, підкислене молоко, маслянка та напої на молочній основі 

(Таблиця 2.7.). Імпорт цієї продукції характеризувався доволі низькими показниками, 

що зумовлено при виборі молочних продуктів короткого терміну придатності 

перевагою продуктів вітчизняного виробництва для європейських споживачів, адже 

кращі логістичні умови дозволяють забезпечити їх максимальну свіжість. 

Таблиця 2.7 
Баланс свіжих молочних продуктів у ЄС, тис. т 

Свіжа молочна 
продукція

76%

Сири
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Масло
4%

Сухе знежирене 
молоко

3%

Молочна сироватка
1%

Свіжа молочна продукція Сири Масло Сухе знежирене молоко Молочна сироватка
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 46761 46467 46920 47067 47134 
Експорт 635 773 908 1120 1064 

Імпорт 33 19 12 14 14 

Фонд споживання 46159 45714 46024 45961 46084 
Самозабезпечення, % 101 102 102 102 102 

Джерело: [212]  
У цьому контексті доречно зазначити, що країни ЄС є лідерами у світі з 

виробництва сирів. У 2017  р. було виготовлено 10 млн т сирів, 8 % з яких було 

експортовано (Таблиця 2.8.). Однак, деяка кількість сиру також імпортується в ЄС, 

головним чином, зі Швейцарії (68 %) та Нової Зеландії (16 %), а також з таких країн, як 

Австралія, Норвегія, США, Канада, Ісландія та ін. 

Таблиця 2.8 
Загальний баланс сирів у ЄС, тис. т 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 9369 9563 9893 10030 10246 
Експорт 786 721 719 800 848 

Імпорт 75 77 61 71 71 

Фонд споживання 8657 8874 9206 9361 9484 
Самозабезпечення,% 108 108 107 107 108 

Джерело: [212]  
Виробництво масла в ЄС орієнтована, головним чином, на потреби національних 

споживачів. В 2017 р. його виробництво склало 2,33 млн т. Обсяги імпорту були близько 

6 тис. т (Таблиця 2.9.). Варто відмітити, що імпорт масла різко зменшився після 2014 р. 

Найбільше масла імпортувалось до ЄС з Нової Зеландії. Невеликі обсяги надходили 

також з США, Швейцарії, Австралії, Ісландії, Канади та Сербії. 

Таблиця 2.9 
Загальний баланс масла в ЄС, тис. т 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 2 127 2 237 2 341 2 403 2 331 
Експорт 116 135 172 211 169 

Імпорт 21 25 3 3 6 

Фонд споживання 2 037 2 098 2 161 2 204 2 227 
Самозабезпечення,% 104 107 108 109 105 

Джерело: [212]  

Як свідчать дані Таблиця 2.10, виробництво сухого знежиреного молока в ЄC в 

2017 р. склало 1,4 млн т, з яких 36 % було реалізовано на зовнішніх ринках. Імпорт був 
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на рівні лише 4 тис. т, левова частка якого була завезена з Норвегії. Невеликі партії 

сухого знежиреного молока також імпортовано з США, Ісландії та Сирії. 

Таблиця 2.10 
Баланс сухого знежиреного молока в ЄС, тис. т 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 1 108 1 457 1 534 1 596 1 416 
Експорт 407 648 692 574 712 
Імпорт 5 2 3 4 4 

Фонд споживання 697 721 737 762 779 
Самозабезпечення, % 159 202 208 209 182 

Джерело: [212]  

Схожа ситуація і з сухою молочною сироваткою. За рівня виробництва в 2017 р. 

у 759 тис. т, було експортовано за межі ЄС 380 тис. т, а імпорт становив лише 6 тис т. 

Рівень самозабезпечення є одним з найвищих серед молочних продуктів – 198 %. 

У порівнянні з більшістю товарів тваринницького походження, де ЄС має 

достатній рівень самозабезпечення, у випадку з рослинницькою продукцією ситуація 

варіюється залежно від виду сировинного продукту. Наприклад, якщо ЄС може себе 

забезпечити зерновими, то для олійних культур характерний значний рівень імпорту. 

Така нерівномірність зумовлює необхідність детальніше проаналізувати ринкові 

особливості продуктів рослинницького походження.  

Таблиця 2.11 
Баланс зернових в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Виробництво 304,8 328,0 311,6 294,6 298,0 
Імпорт (з третіх країн) 19,2 15,6 20,6 18,2 18,1 

Внутрішнє споживання 271,6 279,2 281,3 281,5 279,9 
Споживання населенням 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 
Насіння 9,5 9,6 9,6 9,6 9,4 

Промислове використання 32,4 32,6 33,1 33,4 34,2 

Корми 164,9 172,0 173,4 173,0 170,6 
Втрати 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Експорт 43,5 51,7 50,8 36,8 37,9 

Загальний попит 317,3 333,1 334,3 320,5 320,0 

Самозабезпечення, % 112 117 111 105 106 

Джерело: [124]  

Варто відзначити, що країни ЄC довгий період часу утримують лідируючі позиції 



92 

у світі з вирощування пшениці. Особливістю цього ринку, як видно з Таблиця 2.12., є 

також значний рівень залишків продукції для відповідних періодів.  

Таблиця 2.12 
Баланс пшениці в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Виробництво      
м’яка 135,1 148,5 151,3 134,4 138,9 
тверда 8,0 7,6 8,3 9,2 8,8 
Імпорт (з третіх країн)      
м’яка 1,8 2,9 4,1 3,3 3,3 
тверда 1,9 2,8 2,5 1,7 1,7 
Загалом внутрішнє споживання      
м’яка 105,3 115,7 119,3 115,7 115,1 
тверда 8,6 8,5 9,1 9,4 9,4 
Експорт      
м’яка 30,0 33,3 32,8 24,6 26,5 
тверда 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 
Загальний попит      
м’яка 136,2 149,9 153,0 141,2 142,5 
тверда 9,7 9,8 10,3 10,9 10,9 
Самозабезпечення, %      
м’яка 128 128 127 116 121 
тверда 93 89 91 97 93 

Джерело: [124]  

Примітно, що рівень самозабезпечення є на рівні 120 % для м’яких сортів 

пшениці, одночасно виробництво твердих сортів дещо менше від потреб – 93 %. 

ЄС імпортує 20,4 % від світового експорту пшениці. Найбільшими імпортерами є 

Італія, Іспанія, Нідерланди. Найбільшими постачальниками пшениці до Європейського 

Союзу виступили Канада, США та Україна. 

У структурі імпорту пшениці на тверді сорти припадало близько 43 % у 2017 р. 

Канада (55,2 %), США (20 %) та Австралія (16,7 %) традиційно були головними 

експортерами.   

Внаслідок динамічного розвитку тваринництва у ЄС інші зернові культури 

активно використовуються в якості кормів. Так, у 2016/2017 р. використання зернових 

як кормів склало 60,9 % від загального внутрішнього споживання. Слід відмітити 

невеликі обсяги імпорту, головним чином, кукурудзи та рису (Рис. 2.6.). 
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Рис. 2.6.Структура імпорту зернових культур в ЄС, 2017 р. [124] 

Країни ЄС є залежними в імпорті кукурудзи. Так, частка імпорту цієї культури у 

внутрішньому споживанні у 2017/18 р. склала близько 16,9 %. Загалом, на ЄС припадає 

20 % світового імпорту. 20 % імпорту ЄС цієї культури припадає на Іспанію. Також 

великими імпортерами є Нідерланди, Італія та Німеччина. Серед експортерів найбільше 

виділяються Бразилія, Сербія та Україна, при цьому вартість експорту останніх двох 

знижується. 

Таблиця 2.13 
Баланс кукурудзи в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Виробництво 66,8 77,6 59,0 60,6 62,1 
Імпорт (з третіх країн) 15,0 9,4 13,3 12,5 12,3 
Загальна пропозиція 92,0 98,2 89,8 86,9 89,0 
Внутрішнє споживання  77,1 76,2 73,1 69,1 72,6 
Споживання населенням 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 
Насіння 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Промислове використання 11,0 10,9 10,9 11,5 11,9 
Корми 60,8 60,0 56,9 52,4 55,4 
Втрати 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Експорт 3,1 4,0 2,2 2,5 2,6 
Загальний попит 80,8 80,7 75,9 72,2 75,8 

Джерело: [124]  

У порівнянні з ринком зернових, для якого характерною рисою є збалансованість 

обсягів експорту та імпорту, ринок олійних культур, значним чином, є залежним від 

імпорту, хоча його частка й демонструє зменшення протягом останніх трьох років. З 
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іншого боку, рівень виробництва є порівняно стабільним і перебуває в межах від 30,7 

млн т. до 35,4 млн т. (Таблиця 2.14.). 

Таблиця 2.14 
Баланс олійних в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Виробництво 31,5 35,4 32,1 30,7 33,3 
Імпорт (з третіх країн) 17,4 15,8 18,6 19,6 17,5 

Загальна пропозиція 47,8 49,9 49,8 49,3 49,9 
 Споживання 47,7 49,3 49,9 49,5 49,7 

Експорт 1,1 1,3 0,9 1,0 0,9 

Загальний попит 48,8 50,6 50,8 50,5 50,6 

Самозабезпечення, % 66 72 64 62 67 

Джерело: [124]  

Імпорт олійних культур у 2017/2018 маркетингового році становив 35 % від 

загального обсягу споживання у ЄС. У загальній структурі імпорту найбільшу частку 

становлять соя – 72,  ріпак – 23 % та соняшник – 4 % (Рис. 2.7.). Серед інших олійних 

культур імпортуються арахіс та насіння льону, але їх частка є дуже мізерною. 

 
Рис. 2.7. Структура імпорту олійних культур в ЄС, 2017 р. [124] 

Ринок соняшникового насіння характеризується найбільшою збалансованістю 

щодо обсягів виробництва та споживання. Також варто зазначити, що 

зовнішньоторговельний оборот не перевищував обсягів щорічних залишків (див 

Таблиця 2.15, Дод. В.) 

Таблиця 2.15 
Баланс соняшникового насіння в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

4,6

14,2

0,8

Ріпак

Соя

Соняшник
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Виробництво 9,3 9,3 7,9 8,6 9,0 
Імпорт (з третіх країн) 0,3 0,3 0,5 0,8 0,4 

Загальна пропозиція 8,9 9 8 9,2 8,9 

Споживання 8,8 8,9 8,1 8,9 8,9 
Експорт 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 

Джерело: [124]  

У ЄС суттєво різниться ситуація на соєвому ринку – він є дуже залежним від 

імпорту. У даному контексті суттєво впливає заборона імпорту ГМО рослин у ЄС, а 

левова частка світового експорту цієї культури є саме такою. Як видно з Таблиця 2.16 

обсяги внутрішнього виробництва становлять лише біля 10 % від реальної потреби 

ринку. У 2017/2018 маркетинговому році основними імпортерами сої в ЄС є 

Нідерланди, Німеччина та Іспанія – 60 % усього імпорту. Основними ж експортерами 

цієї культури були Бразилія (2,4 млрд дол.), США (2,2 млрд дол.), Канада (482 млн дол.), 

Парагвай (389 млн дол.), Уругвай (300 млн дол.) та Україна – 142,7 млн дол. 

Таблиця 2.16 
Загальний баланс сої в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Виробництво 1,0 1,2 1,8 2,4 2,5 
Імпорт (з третіх країн) 13,6 13,2 14,7 14,2 13,6 

Загальна пропозиція 14,6 14,4 16,5 16,6 16,1 

Споживання 14,7 14,4 16,9 16,6 16,0 
Експорт 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Загальний попит 14,5 14,3 16,4 16,4 16 

Джерело: [248]  

Унаслідок використання ріпаку в якості альтернативного джерела енергії у  

країнах ЄС він вже став традиційною культурою для цього ринку. Його щорічні обсяги 

виробництва в ЄС становлять близько 21 млн т, а імпорт складає 3-5 млн т. Основними 

постачальниками, зазвичай, є Австралія (53,2 %) та Україна (40,3 %) (Таблиця 2.17.). 

Таблиця 2.17 

Баланс ріпаку в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Виробництво 21,0 24,3 21,8 19,7 21,7 
Імпорт (з третіх країн) 3,5 2,3 3,5 4,6 3,5 

Загальна пропозиція 24,5 26,6 25,3 24,3 25,2 

Споживання 24,2 25,9 24,9 24,0 24,8 
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Експорт 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 

Загальний попит 24,2 26 25 24 24,9 

Джерело: [248]  

Ринок шротів у ЄС має дві найважливіші характеристики. По-перше, його ємність 

залишається стійкою протягом останніх років. По-друге, він належить до ринків з 

високим рівнем імпортної залежності (Таблиця 2.18.). Імпорт становить 44 % від 

загальної пропозиції та надходить з Бразилії (32,5 % від загального імпорту), Аргентини 

(29,5 %), США (10,4%), Росії (4,1 %) та України (4,0 %). У цілому, це свідчить про 

сформованість та налагодженість виробництва та імпорту.   

Таблиця 2.18 
Баланс шротів в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/201
6 

2016/2017 2017/201
8 Виробництво 28,1 28,8 29,5 29,3 29,3 

Імпорт (з третіх країн) 22,0 22,3 23,8 21,9 22,2 

Загальна пропозиція  50,8 51,0 47,6 49,7 50,9 

Споживання 49,4 50,0 52,3 50,2 50,5 
Експорт 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 

Загальний попит 50,3 50,4 47,0 49,0 50,3 

Джерело: [124]  

Ринок рослинних олій ЄС характеризується представленням багатьох їх видів. Їх 

різноманіття, а також надання переваги споживачами більш традиційним для цих ринків 

оліям, наприклад оливковій, ринок соняшникової олії ЄС не є розвиненим та ємним. 

Проте, обсяг імпорту щороку знаходиться в межах 1 млн т (Таблиця 2.19.), що становить 

біля 25 % споживання. Ключовими країнами-експортерами цього виду продукції є 

Україна (49,3 % від загального імпорту) та РФ (26,6 %).  

Таблиця 2.19 
Баланс соняшникової олії в ЄС, млн т 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Виробництво 3,3 3,3 3,0 3,3 3,3 
Імпорт (з третіх країн) 0,9 1,0 1,3 1,5 1,1 

Загальна пропозиція 3,6 4,1 3,9 4,2 4,3 

Споживання 3,7 3,9 3,9 4,4 4,1 
Експорт 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Загальний попит 3,3 3,8 3,7 4,0 4,0 

Джерело: [124]  
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У ЄС виробництво овочів та картоплі характеризується достатністю. Відмінною 

від цього є ситуація на ринку фруктів. Тут імпорт становить третину від споживання. 

Проте, це є, головним чином, імпорт екзотичних фруктів таких, як цитрусові, ананаси, 

авокадо, інжир, гуава, манго та ін. 

Таблиця 2.20 
Баланси ринків овочів, фруктів та картоплі в ЄС, млн т, середні річні 

значення, 2014-2017 рр. 

 Овочі Картопля Фрукти 

Виробництво 38.7 59.9 34.7 
Споживання 38.6 59.0 42.6 
Експорт 1.9 1.3 3.8 

Імпорт 1.7 0.4 11.8 

Джерело: [160]  

Таким чином, ринок аграрної продукції ЄС характеризується повільними 

темпами зростання та високим рівнем конкуренції. Крім того, для компаній з третіх 

країн можливість виходу на ці ринки є низькою внаслідок високо рівня 

самозабезпечення країнами ЄС більшістю аграрної продукції, як для споживання , так і 

як корму для тварин. Найбільші можливості для виходу існують на деяких ринках 

рослинництва, які не є збалансованими. 

 

Особливості конкуренції на аграрних ринках ЄС 

Далі проведемо оцінку конкурентного середовища ключових аграрних ринків ЄС. 

Для цього використаємо підхід 5 сил М. Портера, який на думку самого автора, слід 

використовувати виключно для галузі в цілому [233].  

На початку визначимо ключових гравців. Отже, ринок сільськогосподарської продукції 

будемо аналізувати з урахуванням того, що фермери будуть основними його гравцями. 

Ключовими покупцями будуть продуктові рітейлери і компанії з переробки харчових 

продуктів, а постачальники добрив і техніки будуть діяти в якості ключових 

постачальників (див.  

 

Таблиця 2.21.). 
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Таблиця 2.21 

Гравці аграрних ринків ЄС 

 Ринок 
аграрної 
продукції 
(загалом) 

Зерновий ринок Ринок м’яса Ринок молочних 
продуктів 

Продавці Фермерські 
господарств
а 

Фермерські 
господарства 

М’ясні 
фермерські 
господарства, 
м'ясокомбінат
и 

Виробники/пакувальник
и молочних продуктів 

Покупці Продуктові 
рітейлери, 
компанії з 
переробки 
харчових 
продуктів 

Оптові дилери та 
підприємства харчової 
промисловості 

Супермаркети 
та ресторани 

Продуктові мережі 

Постачальник
и 

Добрив і 
техніки 

Добрив, 
сільськогосподарськог
о обладнання, робочої 
сили та земельних 
ділянок 

Постачальник
и кормів та 
обладнання 

Молочні фермери 

Джерело: складено автором 

Головним чином, конкуренція на ринку сільськогосподарської продукції ЄС 

обумовлена великою кількістю відносно недиференційованих гравців, які працюють в 

цьому секторі (див. Рис. 2.8.) Ми вважаємо, що конкуренцію в цілому варто оцінити як 

сильну. Ці ж фактори також сприяють зростанню сили покупців, оскільки останні 

можуть вибирати з-поміж конкуруючих виробників сільськогосподарської продукції. 

Як правило, кілька великих супермаркетів домінують в роздрібній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, і тому учасники ринку повинні конкурувати за 

дуже цінні контракти з цими роздрібними торговцями. Це збільшує владу споживачів, 

яка оцінюється як сильна. Що стосується впливу постачальників, в той час як витратні 

матеріали, такі як хімікати для добрив, є досить недиференційованими, компаній, які 

забезпечують ці ресурси, як правило, відносно більші, ніж ферми, для яких вони їх 

постачають; тому вплив постачальників оцінюється як помірний.  

Загроза від нових учасників залежить від ряду факторів; в той час як вхідні 
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витрати і виробничі витрати у великих масштабах можуть бути непідйомними, іноді 

можна вийти на ринок шляхом виробництва одного типу продукту в менших 

масштабах, а так як лояльність покупців низька, нові учасники мають обгрунтовані 

шанси на успіх, якщо у них є якісний продукт. Зростання ринку є низьким, і тому загроза 

з боку нових учасників на цьому ринку оцінюється як помірна.  

 

 

Рис. 2.8. Рушійні сили конкуренції на аграрному ринку ЄС [83; 82] 

Нарешті, загроза від заміщення оцінюється як слабка, тому що єдиними 

реальними замінниками продукції гравців ринку є продукти, вирощені 

домогосподарствами самостійно. Хоча іноді домовласники можуть доповнити свою 

дієту домашньої продукцією, це вимагає часу, досвіду, землі і великої роботи, а якість і 

різноманітність власних продуктів також можуть виявитися недостатніми у порівнянні 

з професійно обробленими товарами. Тому загроза, яку можуть представляти собою 

замінники, оцінюється як слабка. 

Додатково оцінимо 2 сили, які нами визначено, як такі, що сильно впливають на 

ринок. Отже, рушійні сили влади споживачів представлені нижче на Рис. 2.9.  

Завдяки широкому асортименту сільськогосподарської продукції на цьому ринку 

існує невелика кількість покупців. Великі продуктові рітейлери, такі як Carrefour, Lidl і 

Metro, є основними покупцями готових до продажу продуктів, таких як фрукти і овочі. 

Основними покупцями товарів, які потребують переробки, таких як зернові, є оптові 
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торговці та компанії з переробки харчових продуктів. За останні роки було зроблено 

кілька великих кроків щодо консолідації. Консолідація зазвичай відбувається між 

меншими внутрішніми гравцями в окремих країнах, і це дуже мало впливає на основних 

гравців на ринку. 

 

 

Рис. 2.9. Рушійні сили влади споживачів на сільськогосподарському ринку 

ЄС [82] 

Великі мережі супермаркетів можуть вести переговори про низькі ціни за рахунок 

масових закупівель. Контракти між учасниками ринку і великими супермаркетами, 

яким вони постачають продукцію, зазвичай сприяють інтересам останніх; влада 

споживачів значно підвищується за рахунок низької вартості зміни постачальників. 

Відносно низький рівень диференціації продукту також призводить до зростання влади 

споживачів, хоча виробники можуть пропонувати продукти «fair-trade», органічні 

продукти або продукти, вирощені в даній місцевості, щоб трохи зменшити цей ефект. 

Влада покупців також обмежена, оскільки ціни на багато сільськогосподарських 

товарів встановлюються на глобальних біржах. Тут виробники можуть хеджувати, щоб 

пом’якшити вплив коливань цін і, отже, обмежити вплив покупців на них в умовах 

знижувального цінового тиску. Консолідація вперед також можлива для фермерів, які 

продають свіжі фрукти і овочі безпосередньо споживачам через роздрібну торгову 

мережу. На багатьох ринках споживачі готові платити більш високі ціни за місцеві та 
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органічні продукти, оскільки це вважається більш етичним і корисним для 

навколишнього середовища. Однак, оскільки ці практики в даний час діють в невеликих 

масштабах, вони навряд чи вплинуть на великих покупців. В цілому, влада покупців 

оцінюється як сильна. 

Іншою силою з великим впливом на аграрний ринок ЄС є ступінь конкуренції 

(див Рис. 2.10.). 

 

 

Рис. 2.10. Рушійні сили рівня конкуренції на сільськогосподарському ринку 
ЄС [82] 

Хоча великі кооперативні фермерські господарства існують у багатьох країнах, 

більшість гравців на ринку сільськогосподарської продукції є незалежними фермами, 

розрахованими на малий і середній бізнес. Окремі оператори на цьому ринку 

конкурують в основному за контракти на поставку, особливо з великими 

супермаркетами. Важливість цих великих покупців для гравців ринку посилює 

конкуренцію на цьому ринку. 

Конкуренція також збільшується за рахунок низької диференціації між 

виробниками; де диференціація дійсно існує, вона зазвичай залежить від якості 

продукції. Однак покупці позиціонують себе в різних точках спектру якості, щоб 

апелювати до різних вікових груп, а учасники ринку можуть вибирати, якому типу 
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покупця поставляти продукцію. Це трохи знижує конкуренцію, але не всі фірми 

змагаються за одні й ті ж контракти. 

В ЄС законодавство, пов’язане з ГМО продуктами, змінюється. На рівні ЄС 

допускається використання ГМО культур як у вітчизняному виробництві, так і в торгівлі 

між державами-членами, однак окремим країнам дозволяється відмовитися від 

використання будь-яких ГМО продуктів в їх окремих галузях сільського господарства. 

У той час як ЄС провів значні дослідження і випробування на ГМО продуктах і в даний 

час дозволяє лише кілька продуктів від американського гіганта Monsanto, в багатьох 

країнах були реалізовані або часткові, або повні заборони на використання ГМО насіння 

в культурах і кінцевих продуктах. Думка громадян щодо ГМО культур, як правило, є 

негативною, і в даний час небагато гравців можуть використовувати таке насіння, що 

призводить до посилення конкуренції через концентрацію гравців [265]. Земля, техніка, 

обладнання та інші матеріали на ринку сільськогосподарської продукції можуть бути 

дорогими. Таким чином, виробничі витрати і витрати на входження в ринок є високими, 

особливо в його сегменті з високими цінами. Це стимулює суперництво між гравцями і 

змушує фірми підтримувати певний рівень економічного зростання навіть в періоди 

спаду, щоб залишатися прибутковими. Ринкове зростання історично є слабким, що 

значно посилило конкуренцію. В цілому, конкуренція на цьому ринку оцінюється як 

сильна. 

Для випадку ринку зернових до ключових учасників цього ринку входять клієнти 

– великі агрокомпанії, невеликі приватні фермерські господарства та споживачі – 

фізичні особи з невеликими частками. Основними покупцями продуктів, які потребують 

переробки, таких як зернові продукти, є оптові дилери та харчові підприємства. Такі 

покупці, як правило, є великими компаніями, які здатні придбати товар оптом, тим 

самим нарощуючи свою силу.  

Ціни на зернові продукти можуть значно коливатись, залежно від таких факторів, 

як спекуляції на сільськогосподарських товарах, коливання обмінного курсу та доволі 

невеликі кінцеві запаси, через які ринок зазнає нестійкості цін. Встановлення цін на 

світових товарних біржах підвищує потенціал фермерів за рахунок оптових продавців 

зерна та підприємств харчової промисловості. Фермери часто продають таку продукцію 
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шляхом хеджування, що сприяє уникненню різкого зниження цін на зерно для їх 

бізнесу. Крім того, наявність цих договорів може збільшити змінні витрати покупців у 

разі їх дострокового розірвання. Однак хеджування може також позитивно впливати на 

силу покупця в контексті уникнення різкого підвищення цін на зерно, наприклад, 

внаслідок несприятливих погодніх умов. 

 

 

Рис. 2.11. Рушійні сили конкуренції на ринку зернових ЄС [123] 

Продукція в цій галузі є переважно недиференційованою, що підвищує силу 

покупця. Однак в деяких випадках існують обмежені можливості диференціації, 

наприклад, для товарів-предметів «чесної торгівлі», органічної продукції або 

домашнього виробництва. Деякі покупці можуть заохочувати збільшення домашнього 

виробництва у разі зростання споживчої тенденції до місцевої продукції, сезонних та 

органічних сільськогосподарських продуктів. 

В цілому, потенціал покупця в зерновій галузі є помірним. 

Вплив постачальників базується на декількох аспектах. По-перше, використання 

фунгіцидів допомагає попередити грибкові захворювання, які вражують основу стебла 

та спричиняють величезні збитки. Хімічний контроль також забезпечує більш 

ефективний ріст зернових культур та знижує ризик виростання бур’янів. 

По-друге, продукти для добрив зазвичай виготовляють та постачають великі 

хімічні підприємства. Високий попит на ці продукти дозволяє хімічним підприємствам 
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контролювати ціни, які залежать переважно від вартості сировини. Наприклад, ціни на 

природний газ можуть суттєво впливати на ціни на азотні добрива, такі як аміак та 

аміачна селітра. Аналогічно, сильна нестача фосфатів призводить до значного 

збільшення цін. Однак продукти для добрив – це відносно прості хімічні речовини, що 

й призводить до відсутності диференціації, з досить стабільною якістю, доступною у 

багатьох постачальників. До альтернативних варіантів відноситься використання 

тваринницьких екскрементів у якості добрив або органічного землеробства, що 

виключає можливість використання штучних продуктів для добрив. Зростання попиту 

на органічні речовини у деяких країнах може трошки знизити потенціал хімічних 

підприємств. 

Збирання врожаю завжди проводиться механізованим шляхом, частіше за 

допомогою комбайну, який зрізує, молотить та віє зерно протягом одного проходу через 

поле. Виробники сільськогосподарських машин – це найчастіше великі підприємства, 

які зазвичай є гравцями глобального рівня з помірною репутацією. Ці постачальники є 

засновниками всесвітньо визнаних брендів. Наприклад, компанія «Джон Дір» 

виготовлює усю свою техніку – від тракторів до газонокосарок – під однією й тією 

самою назвою, тим самим забезпечуючи високий рівень ідентифікації та довіри до свого 

бренду. Завдяки різним вимогам від різних покупців, виробники можуть 

диференціювати одне одного шляхом пропонування виробів, які відповідають 

особливим потребам клієнтів. Усі ці фактори сприяють нарощуванню сили 

постачальників в зерновій галузі, яка, в цілому, є помірною. 

Що стосується загрози появи нових гравців, то за останні роки зернова галузь ЄС 

зазнавала коливань, але в 2018 р. очікується незначне зростання, що разом з 

позитивними перспективами на найближчі три роки може заохочувати нових гравців 

ринку. 

Витрати на вхід до зернової галузі зазвичай передбачають придбання орної 

земельної ділянки, техніки та забезпечення оборотних коштів для підтримання 

первинних дій. Економія від масштабу, яка є наслідком великих розмірів фермерських 

господарств, становить значну перешкоду для входження, оскільки це значною мірою є 

нежиттєздатним для агробізнесу розпочинати з малого розміру господарства.  
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Однак прибутковість ринку сільськогосподарської продукції означає доступність 

позик для агробізнесу, що полегшує процес вступу нових гравців, які вважаються 

достатньо кваліфікованими. Зернові культури доволі легко вирощувати, зберігати та 

перевозити. Крім того, вони не сильно диференціюються, тож новим виробники 

відносно легко вивести свій товар на ринок. Торгівельна лояльність у цій галузі майже 

відсутня, що означає, що закупівельники можуть купувати продукти, не піддаючись 

впливу або не будучи зобов’язаними зберігати певні бренди для забезпечення попиту 

кінцевих споживачів. Це збільшує ймовірність виникнення нових учасників.  

Часто вважається за необхідність підтримувати незалежність країн від іноземних 

постачальників продуктів харчування. Деякі уряди надають субсидії та програми 

підтримки для сільськогосподарських виробників. САП захищає європейських 

виробників. Фермери отримують додатковий прибуток за певні види товарів задля 

управління постачанням продукції, контролю ціни та забезпечення фермерам 

фінансової стійкості [118]. 

Наявність цього типу регулювання та підтримки для гравців ринку збільшує 

ймовірність виникнення нових учасників та пом’якшує конкуренцію, оскільки це 

допомагає контролювати ціни зернових та забезпечує стабільний прибуток для 

фермерів. У разі зниження рівня врожайності через погодні умови ринкові ціни на 

зернову продукцію зростають, але фермери продають менше товарів, тож їх прибуток 

може зменшитись, якби не субсидії. Якщо погодні умови сприяють підвищенню 

врожайності, ціни знижуються, але фермери вироблятимуть менше завдяки субсидіям. 

В цілому, загроза появи нових учасників є помірною. 

Зернові є переважною культурою, яка складає значну частину людського раціону. 

Вони містять один чи декілька з трьох макроелементів, які необхідні для підтримання 

життя та здоров’я. Тому для кінцевих споживачів немає доцільних замінників зернових 

культур. Відповідно, загроза заміни в цій галузі є доволі низькою. 

Хоча великі фермерські кооперативи дійсно існують в багатьох країнах -членах 

ЄС, гравцями ринку зернових, як правило, є окремі фермерські господарства – 

підприємства малого та середнього бізнесу. 

За винятком якості продукції, зазвичай відсутня диференціація між продукцією 
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різних виробників, також гравці ринку, як правило, дуже схожі, що посилює 

конкуренцію між ними. 

Надання державних субсидій для виробництва зернових культур знижує 

конкуренцію в межах ринку для багатьох видів продукції, шляхом забезпечення 

гарантованого ринку збуту. Наприклад, в ЄС САП розроблена з метою захисту 

європейських виробників від дешевших продуктів з поза меж ЄС. Для досягнення цієї 

мети країни ЄС стримували імпорт товарів з країн, які не є членами ЄС, шляхом 

встановлення тарифів на ввезення та водночас надання субсидій європейським 

фермерам за допомогою схеми «єдиного платежу» для фермерів. 

Високі експлуатаційні витрати та втрати виходу з ринку ускладнюють процес 

виходу та, відповідно, посилюють конкуренцію. Крім того, постійний спад ще більше 

посилює конкуренцію, оскільки гравці конкурують за одну й ту саму частку ринку. В 

цілому, рівень конкуренції оцінюється як достатньо сильний. 

Обсяги ринку м’яса та живої худоби на початок 2017 р. склали 165,5 млрд дол. 

США, що становить 3,2 % CAGR за період з 2012 по 2016 р. Для порівняння, ринки 

Німеччини і Великобританії протягом того ж періоду зросли на 2,8 % і 3,1 % відповідно, 

і досягли значень в розмірі 19,3 млрд дол. США та 14,8 млрд дол. США. У цілому, ринок 

з 2014 р. демонструє стійке зростання у вартісному вираженні з низькими, але 

стабільними, обсягами [210].  

Світові смаки щодо м’ясних продуктів, як правило, дуже різняться, але тенденція 

така, що розвинені країни, в тому числі і ЄС, споживають м’ясо у великих кількостях. 

Наприклад, середньостатистичний британець споживає близько 85 кг м’яса на рік. У 

Європі ринок дуже розвинений. Проте він навряд чи досягне рівня щільності ринку 

США внаслідок розвитку рухів, які пропагують здоровий спосіб життя, небезпеку 

надмірного споживання м’яса. Вказані чинники, ймовірно, зумовлять відсутність 

зростання.  

Проаналізуємо детальніше конкурентні сили м’ясного ринку, представлені на 

Рис. 2.12. Що стосується сили покупців, то компанії, вказані вище, можуть бути дуже 

вимогливими до скотарів і виробників м’яса і можуть легко перейти до нового 

постачальника, якщо вони вважають, що є можливість отримати кращі ціни або якість в 
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інших місцях. Таким чином, супермаркети мають великий вплив на загальні ціни на 

ринку, оскільки можуть активно знижувати ціни з їх переговорним потенціалом. Також 

вони мають сильний вплив на брендинг, тому що багато супермаркетів продають м’ясні 

продукти під своїм власним брендом, а це означає, що кінцевий споживач не знає 

справжнього виробника продукції, що знову збільшує силу покупців. Конкуренція на 

ринку збуту між роздрібними торговцями дуже жорстка, і це, в свою чергу, впливає на 

м’ясний ринок. У цілому, влада покупців оцінюється як сильна. Цьому сприяють 

незалежність покупців, їх розмір, низька вартість зміни продавця, а також низький 

рівень диференціації продукції. 

 

 

Рис. 2.12. Рушійні сили конкуренції на ринку м’ясних продуктів ЄС 
[149;210] 

Аналіз сили постачальників на ринку м’ясних продуктів виявив, що, в цілому, 

постачальники численні, оскільки галузь потребує великої кількості ресурсів. Цей ринок 

і навіть сільське господарство в більш широкому плані залежать від певних галузей; 

наприклад, постачальники бензину і дизельного палива мають вирішальне значення, 

оскільки сільське господарство в значній мірі залежить від палива на нафтовій основі. У 

деяких сферах вплив постачальників зменшується, оскільки існує безліч конкуруючих 

компаній, які забезпечують наявність вибору; наприклад, постачальники 

сільськогосподарської продукції та кормів утримують ціни і попит на низькому рівні. В 
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цілому вплив постачальників помірний. 

Ринок м’ясних виробів не є несприятливим для нових учасників в цілому, так як 

завжди є можливості в нішевих областях і деяких сферах на ринку з більш високою 

вартістю, який настільки ж великий. Деякі гравці можуть працювати тільки в одній 

частині ринку; наприклад, деякі спеціалізуються на вирощуванні сільськогосподарських 

тварин, тоді як інші займаються виключно відгодівлею і забоєм худоби або обробними 

і пакувальними операціями. Найбільші гравці, зазвичай це м’ясопереробні комбінати, 

контролюють обидві сторони виробництва. Таким чином, на цьому ринку 

спостерігається як інтеграція вперед та назад. Проте, щоб конкурувати в широких 

масштабах, гравці повинні відповідати суворим вимогам, в тому числі мати кілька 

земельних ділянок великою площею під ферми, бойні з високою продуктивністю, 

здійснювати логістичні операції і контролювати процес переробки великої кількості 

худоби. Це означає, що конкурувати в такому великому масштабі дуже складно. На 

європейському ринку спостерігалися випадки злиття і консолідації серед гравців, але він 

не настільки консолідований, як в США, наприклад. Однак в Європі виникають 

можливості для нових учасників, оскільки глобальні торгові угоди означають, що ринки 

стають більш відкритими для іноземних гравців, від яких виходять найбільші загрози як 

нових учасників. Зокрема, Європа має дуже високі стандарти в галузі регулювання 

харчових продуктів, а це означає, що деякі технології, які застосовуються в Північній 

Америці і Азії, не дозволені в Європі, що створює додаткові перешкоди. Такі угоди як 

TTIP, можуть дозволити збільшити торгівлю між Європою і Північною Америкою, що 

може порушити встановлену неофіційну ієрархію серед гравців на європейському 

ринку. В цілому загроза від нових учасників ринку оцінюється як помірна.  

Загрози заміщення на цьому ринку існують у формі альтернативних продуктів 

харчування та інших джерел білка. Наприклад, білки з морепродуктів і овочів є 

правдоподібними замінниками, але нинішні смаки означають, що вони не 

представляють собою ймовірну загрозу для м’яса, виробленого з домашньої худоби. 

Існують альтернативні тенденції в їжі, такі як вегетаріанство, і в той час як на деяких 

розвинених ринках спостерігаються невеликі тенденції до зменшення споживання 

м’яса, у всьому світі це має дуже малий вплив, оскільки багато країн, які традиційно 
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віддавали перевагу головним чином рослинним дієтам, перейшли до збільшення 

споживання м’яса. Таким чином, замінники м’яса представляють помірну загрозу. 

Європейський ринок характеризується наявністю декількох великих гравців, але 

конкуренція залишається помірною через його фрагментарність та збереження хороших 

темпів зростання. У Німеччині конкуренція помірна, тому що розміри гравців помірні, 

а зростання обсягів ринку задовільне. Однак європейський ринок дуже розвинений, і в 

його межах є дуже великі гравці, які мають великі можливості, які завжди будуть 

шукати нові ринки збуту. Наприклад, ключовим м’ясним продуктом Німеччини є 

свинина, а в сусідній Данії розташовується штаб-квартира одного з найбільших 

виробників свинини в світі, і це означає, що завжди існує загроза поглинання і того, що 

нові учасники ринку в Німеччині потіснять вітчизняних гравців. Але в контексті Європи 

можна відзначити, що в інших регіонах світу існують дуже великі гравці, які завжди 

конкурують за те, щоб вивести свою продукцію на європейський ринок. Це посилює 

конкуренцію, але в цілому вона оцінюється як помірна. 

На ринку молочних продуктів найбільшої сили має рівень конкуренції (Рис. 2.13.). 

 

 

Рис. 2.13. Рушійні сили конкуренції на молочному ринку ЄС[149;137] 

Гіпермаркети та супермаркети є основними покупцями на ринку молочних 

продуктів, на них припало 60,4 % від загальної вартості продажів в 2017 р. Магазини 

також є значними дистриб’юторами, їх частка становить 23,0 % від загальної ринкової 
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вартості. Тому сила покупця зміцнюється на цьому ринку, де гравці можуть продавати 

свою продукцію лише невеликій кількості великих покупців [265].  

Ринок молочних продуктів дуже чутливий до ціни, оскільки покупці, як правило, 

вибирають дешевший варіант, особливо на ринку молока, збільшуючи силу покупця.  

Виробники можуть націлювати кінцевих споживачів з допомогою інноваційних 

брендингових стратегій або розробляти преміальні продукти, такі як органічний йогурт. 

Це допомагає виробникам врівноважувати силу покупців, аби вони не здійснювали 

купівлі виключно на основі орієнтації на ціну. 

Альтернативна модель розподілу молочних продуктів – ранкова доставка 

безпосередньо до споживача молочними компаніями – була поширеною, але зараз вона 

переважно витісняється традиційною роздрібною торгівлею. Зниження цього каналу 

розповсюдження свідчить про відносно малу ймовірність розвернення тенденції 

гравцями, що інтегруються уперед, щоб продавати споживачам. Тому це підвищує силу 

продуктових рітейлерів.  

У будь-якому випадку, молочні продукти є важливою частиною споживчого 

кошика харчових продуктів та напоїв у європейських країнах, тому торгові мережі 

мають сильну мотивацію до накопичення їх запасу, що дещо послаблює їхню силу.  

Загалом, ми оцінюємо силу покупця на цьому ринку як помірну. 

Основними постачальниками на цьому ринку є молочні фермери. Молочні 

продукти, за визначенням, виробляються з молока, тобто немає реальних альтернатив 

сировині. Як правило, великі компанії з переробки та упаковки молочних продуктів 

мають багато індивідуальних або кооперативних господарств, які постачають молоко. 

Однак, навіть найбільші гравці не захищені від впливу зростання цін на молоко. Більш 

великі гравці, через товарний характер ринку, часто хеджують ціни, оскільки вони 

зазвичай коливаються на щоденній основі. Ключові гравці купують товари на 

ф’ючерсному ринку з узгодженою ціною на майбутні витрати, щоб пом’якшити ризик 

непередбачених цінових рухів. Така стратегія має тенденцію до збільшення витрат при 

зміні постачальника та збільшення сили постачальників.  

Постачальники досить обмежені у їх здатності диференціювати свою сировину, 

хоча продукти, такі як органічне молоко, торгуються з премією з боку гравців молочного 
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ринку. Інтеграція вперед постачальниками можлива, але лише в невеликих масштабах. 

Однією з таких моделей є фермер з невеликим молочним стадом, який починає 

виробляти високоякісний сир для розповсюдження на місцевому ринку або через 

інтернет (можливо, оскільки сир є менш швидкопсувним, ніж інші молочні продукти). 

Це дозволяє таким продуктам, як молоко, що є продуктами з низьким рівнем маржі 

недиференційованого характеру, конвертуватися в більш високомаржинальні та більш 

диференційовані продукти без надмірного витрачання капіталу. Загалом, сила 

постачальника оцінюється як помірна. 

На європейському ринку молочних продуктів, вихід невеликого підприємства, 

наприклад, кустарного виробника преміальних молочних продуктів, не вимагає великої 

суми капіталу. Проте для нових учасників, які прагнуть конкурувати з великими 

гравцями на масовому споживацькому ринку, бар’єри входу значно вищі. Компанії все 

більше зацікавлені в розширенні через ЗіП, оскільки це дає їм необхідні важелі впливу 

на конкуренцію на ринку. Основними чинниками, що підтримують тенденцію ЗіП на 

цьому ринку, є економія на масштабі, збільшення рівня прибутку та зменшення 

дублюючих витрат. Економія на масштабі у виробництві є важливою, особливо в 

країнах, де консолідований сектор харчової промисловості означає, що гравці змушені 

інтенсивно конкурувати за ціною.  

Більшість молочних продуктів швидко псуються, а це означає, що надійні 

ланцюжки постачання та дистрибуції є надзвичайно важливими, щоб уникнути витрат 

на втрати товару.  

Підвищення концентрації ринку призвело до того, що компанії зосереджують 

свою увагу на підвищенні вартості бренду, частці ринку товарів та міжнародній 

присутності. Провідні виробники молочних продуктів мають сильні бренди, спрямовані 

на збереження лояльності кінцевого споживача, що означає, що нові гравці матимуть 

більш складне завдання, намагаючись вирізнити власні торгові марки. 

Державне регулювання становить перешкоду для входу, разом з суворими 

законами щодо забезпечення безпеки продуктів харчування, що підвищує витрати на їх 

дотримання. У 2015 р. ЄС скасував систему квот, в якій кожна держава-член мала свій 

національний рівень виробництва, який був розподілений серед фермерів. Це заохочує 
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потенційних нових учасників, які, швидше за все, були спочатку відлякані більш 

високим рівнем регулювання. Напружені відносини ЄС з Росією також вплинуть на 

постачальників молока в ЄС. Росія обмежила імпорт сільськогосподарської продукції з 

ЄС, а раніше вона отримувала 1,5 % світового виробництва молока. Постачальники 

значно послаблені суттєвим зниженням попиту.  

В ЄС фермери невдоволені цінами. Дешевий імпорт розглядається фермерами як 

недобросовісна загроза для їхнього існування, і, таким чином, буде стримувати будь-

яких нових виробників, які розглядають можливість входження в галузь. 

Помірне історичне зростання може виявитися привабливим для потенційних 

нових учасників. Загалом, на європейському ринку молочної продукції існує помірна 

ймовірність появи нових гравців. 

Молочні продукти є важливою частиною дієт більшості людей, а переваги 

кальцію надзвичайно широко розрекламовані. Тому молочні продукти навряд чи 

можуть бути повністю замінені. Проте, для вегетаріанців, тих, хто не переносить лактози 

або просто хоче скоротити споживання молока з дієтичних причин, є потенційні 

замінники. Молочні замінники, такі як соєве молоко, мигдальне молоко та рисове 

молоко, можуть бути використані безпосередньо, при випіканні та приготуванні. Також 

є соєві, рисові та конопельні замінники для сиру та морозива, а також соєві та рисові 

альтернативи йогурту. Деякі з цих варіантів можуть мати переваги для роздрібних 

мереж, наприклад, дешевше зберігання, триваліший термін служби або більша маржа. 

Що стосується заміщення в якості інгредієнтів (на відміну від кінцевих продуктів), це, 

як правило, обумовлено нестабільністю цін і може змусити деякі компанії 

використовувати більш стабільний замінник, як наприклад соєвий білок або 

мальтодекстрин. Загалом, загроза замінників оцінюється як помірна. 

Як уже було відзначено, ринок молочних продуктів ЄС сильно фрагментований з 

чотирма провідними гравцями – Groupe Lactalis, Danone Group, Arla і Muller Group, яка 

в 2017 р. контролювала 17  % загальної ринкової вартості. Groupe Lactalis має частку 6,1 

%. Витрати переключення для покупців не є особливо високими, хоча деякі роздрібні 

торговці можуть мати контракти з окремими постачальниками молочних продуктів. 

Більші транснаціональні гравці, як правило, тяжіють до присутності на ряді 
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швидкозростаючих ринках споживчих товарів, тому вони можуть не залежати від 

продажу молочних продуктів, що зменшує їхню конкурентну слабкість.  

Останніми роками ринок молочних продуктів став дуже нестабільним, зі швидко 

змінними цінами. Одним із чинників, що впливають на таку мінливість, є зниження 

динаміки міжнародної торгівлі молоком. Оскільки молочні продукти, як правило, 

швидко псуються, витрати на зберігання високі. Крім того, в промисловому виробництві 

молочних продуктів потрібні значні спеціалізовані активи, і необхідність продати їх при 

виході з ринку призводить до високих витрат у випадку виходу з ринку.  

Помірне історичне зростання допомагає зменшити конкуренцію між гравцями. В 

цілому, конкурентна боротьба оцінюється як помірна. 

Таблиця 2.22 

Результати аналізу конкурентного середовища деяких ринків 

 Ринок 
аграрної 
продукції 
(загалом) 

Зерновий ринок Ринок м’яса Ринок молочних 
продуктів 

Влада 
споживачів 

сильна помірна сильна помірна 

Влада 
постачальників 

помірна помірна помірна помірна 

Продукти 
замінники 

слабка слабка помірна помірна 

Нові гравці помірна помірна помірна помірна 
Рівень 
конкуренції 

сильний сильний помірний помірний 

Джерело: складено автором 

Таким чином, проведений аналіз показав, що загалом для ринку аграрної 

продукції ЄС властивий високий рівень конкуренції та влада покупця. Цьому сприяють 

концентрація ринків на рівні дистрибуції аграрної продукції та низька диференціація 

самої продукції від виробників. Ринок молочної продукції, а також зерновий ринок 

характеризується помірними силою/загрозами для показників, які ми аналізували. Це 

пояснюється, у випадку з молочною продукцією, збільшенням можливості 

диференціації та використання стратегії нішевого, а також органічного, виробництва. 

Ринок м’яса та м’ясних виробів характеризується сильною владою покупців, але 

помірною конкуренцією внаслідок присутності невеликої кількості компаній на цьому 



114 

ринку та достатнім рівнем диференціації їх продукції.  

 

Екзогенні чинники конкурентоспроможності компаній на ринках 

аграрної продукції ЄС 

Розпочнемо аналіз детермінантів конкурентоспроможності підприємств з оцінки 

екзогенних чинників, тобто умов зовнішнього середовища, що впливають на рівень 

конкуренції на аграрних ринках ЄС. У цьому річищі відразу варто зазначити, що, як 

нами було виявлено в першому розділі, конкурентоспроможність компанії або її 

продукції залежить від двох найголовніших чинників – ціни та якості. На ці обидві 

агреговані величини, які визначають місце компаній на ринках, на ринках країн ЄС 

найбільше впливають: умови та інструменти САП та торговельної політики ЄС. У 

цілому, САП, головним чином, визначає конкурентоспроможність компаній саме з ЄС 

шляхом підтримки їх фінансової стійкості завдяки прямим виплатам, одночасно 

впливаючи і на конкурентні позиції компаній з третіх країн, а також рівень якості через 

обов’язкові та добровільні стандарти якості цієї продукції (нині частина політики САП 

відповідає за це, а також нетарифне регулювання). 

ЄС варто віднести до групи країн, які характеризуються дуже протекціоністською 

торговельною політикою в аграрній сфері щодо третіх країн. Торгові бар’єри дійсно 

високі, хоча вони пом’якшуються різноманітними схемами преференцій, які надають 

порівняно сприятливі умови доступу для країн, що розвиваються, які саме в аграрному 

секторі й мають найбільші конкурентні переваги. Загалом, можна виділити два  

найважливіші види бар’єрів, які, в кінцевому підсумку, впливають на 

конкурентоспроможність компаній на цьому ринку: обмеження доступу до ринку 

(торговельна політика) та внутрішня підтримка (САП). ЄС активно використовує всі 

названі типи інструментів. 

У цілому, наше бачення впливу зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність компаній на аграрних ринках ЄС представлена на Рис. 2.14. 

Розглянемо спочатку загалом ці детермінанти, а потім проаналізуємо їх детально 

окремо. 

Отже, загалом спільна торговельна політика ЄС, яку можна звести до обмеження 
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доступу до ринку, передбачає заходи, що захищають національні агросектори, 

обмежуючи іноземний імпорт. Це зазвичай передбачає високі імпортні тарифи або 

квоти, які обмежують кількість імпорту для певного продукту з даної країни та 

дозволяють вітчизняним виробникам, які мають високі виробничі витрати, 

конкурувати. 

 

 

Рис. 2.14. Вплив зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 
компаній на аграрних ринках ЄС [розроблено автором] 

Довгий період часу на конкурентоспроможність компаній також впливали 

експортні субсидії, що є фінансовими вигодами, наданими урядом експортерам, з метою 

стимулювання експорту, а не внутрішнього споживання. Як наслідок, глобальні ціни 

знижувалися, а внутрішні споживачі могли платити більш високу ціну, ніж іноземні 

споживачі за той самий продукт.  

Внутрішня підтримка включає підтримку цін та прямі субсидії, що сплачуються 

урядом фермерам. Платежі, які найбільше спотворюють торгівлю – це ті, які пов’язані з 

рівнями виробництва (так звані пов’язані прямі виплати), що сприяє перевиробництву 

та зниженню світових цін. 

На нашу думку, найбільшого впливу на сучасному етапі розвитку конкуренції на 

аграрному ринку ЄС має саме САП. Тому спочатку проведемо детальний аналіз 

еволюції та впливу на підприємства політики підтримки агросектору. 

Варто відзначити, що аграрний сектор є єдиним сектором ЄС, де є спільна 

Конкурентоспроможність компанії 
на аграрному ринку ЄС 

І. Спільна аграрна 
політика 

ІІ. Спільна 
торговельна 

політика 

Ціна Якість 
1. Ринкова САП 

(прямі виплати) 

2. Політика 
сільського 
розвитку Нетарифні бар’єри 

Тарифи та 

квоти 
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політика. ЄС має найбільший захист власних виробників сільськогосподарської 

продукції серед провідних країн, що значно впливає на конкурентоспроможність 

останніх. САП пропонується наднаціональним органом – Європейською комісією, яка 

погоджується або змінюється сільськогосподарськими міністрами країн-членів ЄС та 

розглядається Європейським парламентом. Історично, САП ЄС відігравала критичну 

роль у об’єднанні дуже різноманітних європейських країн і, таким чином, допомогла 

зміцнити національні зобов’язання перед ЄС. 

Останнім часом прослідковується зміщення пріоритетів аграрної політики в інші 

сфери, такі як регіональний розвиток, екологія, безпека продуктів, що відображається у 

зменшенні частки витрат САП в загальному бюджеті ЄС (див Рис. 2.17). Це створює 

додаткові виклики для підприємств агросектору, адже виробники сільськогосподарської 

продукції, які розглядають ЄС як потенційний ринок збуту сільськогосподарської 

продукції, повинні забезпечити відповідність своєї продукції стандартам, що 

запроваджує САП. 

Реалізація САП відбувається через низку інструментів, які Європейська Комісія 

групує у два «стовпи» (pillars): перший «стовп» включає спільну організацію ринків 

(через такі заходи, як експортні субсидії, підтримку ринкових цін, зберігання продукції, 

митний тариф) та пряму підтримку фермерів (через такі заходи, як єдиний платіж на 

площу земель, єдиний платіж на ферму, платежі, частково пов’язані з рівнем 

виробництва та додаткові платежі). Пряма підтримка надається фермерам за умови 

дотримання ними умов перехресної відповідності, що є переліком вимог щодо 

добробуту тварин, утримання земель у належному стані та збереження довкілля. 

Другий «стовп» САП передбачає розвиток сільської місцевості (заходи щодо 

забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору та лісництва, збереження 

довкілля та сільських ландшафтів, підвищення якості життя в сільських місцевостях та 

диверсифікації сільської економіки, а також програму «ЛІДЕР») [77]. 

Обидва «стовпи» пов’язані через принцип модуляції, що передбачає поступове 

скорочення розміру прямих платежів та спрямування вивільнених коштів на розвиток 

сільської місцевості [118]. 

Стратегічна мета САП залишається незмінною протягом усього періоду її 
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проведення: гарантування закупівельних цін для виробників аграрної продукції та 

підтримка стабільного рівня доходів суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 

Але під впливом зміни економічних, технологічних, інституційних умов ЄС вносив 

корективи у тактику проведення поточної політики та модифікував її пріоритети з 

урахуванням актуалізації певних соціально-економічних питань. Якщо на перших 

етапах реалізації САП в ЄС домінував галузевий підхід, тобто виключно регулювання 

агропромислового комплексу та рибної промисловості, то на наступних етапах 

регулювання охоплювало проблематику розвитку сільських територій, безпеку 

продовольчих продуктів, екологічний розвиток. Тому сучасна  САП ЄС різко 

відрізняється від традиційної моделі, до якої звикли її головні стейкхолдери. Вона 

пройшла етапи глибокої трансформації і нині швидко здатна відповідати на ринкові 

виклики та зміни [77].  

Цілі та заходи проведення останнього, шостого, етапу (2014-2020 рр.) були 

визначені у результаті обговорень, у яких брали участь представники європейських 

екологічних організацій та фермерів, організацій захисту прав споживачів та тварин, 

транснаціональні компанії та Європейська Комісія тощо. Останній етап САП 

ознаменований розширенням наднаціональних інституцій, які брали участі в розробці. 

Так, ЄП вперше виступив як співавтор реформ. 

Основні цілі сучасного етапу САП включають життєздатне виробництво 

харчових продуктів, стійке управління природними ресурсами і кліматом, а також дії із 

збалансованого територіального розвитку. Для досягнення цих довгострокових цілей 

САП необхідно мати відповідний бюджет. Суми для САП, погоджені у рамках нової 

багаторічної фінансової структури на 2014-2020 рр. (див. Таблиця 2.23). 

Таблиця 2.23  
Обсяги фінансування для реалізації САП на 2014-2020 рр., млрд. євро  

Показник 
2014-2020 рр. 

(у поточних цінах) 
2014-2020 рр. 

(у цінах 2011 р.) 
«стовп 1» 312,74 277,85 
«стовп 2» 95,58 84,94 
Разом 408,31 362,7 

Джерело: [118] 

Європейська Комісія запропонувала, щоб у номінальному вираженні, обсяги 
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фінансування обох «стовпів» САП на 2014-2020 рр. були заморожені на рівні 2013 р. 

Сума, яка фактично була затверджена для першого «стовпа» менше запропонованої ЄК 

на 1,8 %, відповідно для другого - на 7,6 % (у цінах 2011 р.). 

Для досягнення поставлених цілей здійснено заходи щодо адаптації методів САП. 

Так, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства досягається шляхом 

внесення змін у втручання в функціонування ринкових механізмів, зокрема скасуванням 

виробничих обмежень. Всі існуючі обмеження за обсягами виробництва на цукор, 

молочні продукти і вина будуть ліквідовані, що дозволить фермерам змінювати обсяги 

виробництва у відповідь на зростання світового попиту. Молочні квоти закінчилися в 

2015 р., квоти на цукор – у 2017 р., у виноробній галузі – у 2018 р. [81]. 

Заходи у регуляторній політиці повинні також підвищити 

конкурентоспроможність сільського господарства: посилена правова основа розширює 

можливості для колективних переговорів (в деяких секторах) і контрактів на поставку 

(для всіх галузей), а також вводить тимчасове звільнення від певних правил конкуренції 

в періоди ринкової нерівноваги. 

Інший інструмент, який підсилює конкурентоспроможність на рівні фермерських 

господарств – це допомога для молодих фермерів. Цей інструмент був запроваджений, 

тому що країни ЄС зіткнулись із старінням сільського населення (тільки 14 % фермерів 

ЄС у віці до 40 р.). З 2015 р. всі молоді фермери, що входять в сектор будуть мати 

можливість отримати додаткову виплату [118]. 

Крім того, зроблено акцент на подолання розриву між наукою і практикою через 

консультативні інституції, а також навчання та інноваційні програми. Ці інструменти 

спрямовані на надання допомоги аграрному сектору адаптуватися до нових тенденцій і 

технологій, таким чином, стати більш ефективним. 

Нова САП також пропонує інструменти, які зміцнюють здатність ЄС управляти 

кризовими ситуаціями. Створений кризовий фонд, який становить 400 млн. євро на рік 

у цінах 2011 р., фінансові ресурси планується витрачати у випадку кризи, джерело 

наповнення фонду – відрахування від прямих виплат. Невикористані суми планується 

відшкодовувати фермерам у наступні бюджетні роки. Пропонуються й інші 

інструменти управління ризиками: страхування для сільськогосподарських культур, 
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тварин і рослин, а також взаємні фонди та інструмент стабілізації доходу [118]. 

Сільське господарство має поліпшити екологічну ефективність за рахунок більш 

стійких методів виробництва. Досягненню цього буде сприяти дотримання 

обов’язкових базових екологічних вимог і зобов’язань з боку фермерів, що дозволить їм 

отримати повне фінансування САП. 

Також з 2015 р. вводиться новий інструмент політики прямих виплат: 30 % від 

національного прямого платежу фермерам за дотриманням трьох обов’язкових методів 

ведення сільського господарства: підтримання постійних пасовищ, екологічні зони 

фокусування і диверсифікації сільськогосподарських культур. Ґрунтуючись на таких 

методах, розвиток сільських районів буде відігравати ключову роль у досягненні САП 

екологічних цілей і в боротьбі із зміною клімату. 

Також принаймні 30 % бюджету кожної програми розвитку сільських районів 

повинні бути зарезервовані на заходи, які є корисними для навколишнього середовища. 

Вони включають в себе агрокліматичні заходи, органічне землеробство тощо. Всі ці 

заходи роблять значний внесок у покращення навколишнього середовища, тому що 

вони адаптовані до місцевих потреб. Весь цей набір додаткових інструментів політики 

супроводжується відповідними заходами навчання та іншої підтримки з боку 

консультативних інституцій. 

В умовах звуження бюджетних рамок (під впливом вимог СОТ), важливо, щоб 

ресурси розподілялися таким чином, щоб максимізувати досягнення цілей САП. 

Ефективність підвищується за рахунок адресної підтримки, більш справедливого 

розподілу платежів між країнами і всередині держав-членів та стратегічного підходу до 

витрат. 

Водночас гнучкість держав-членів у реалізації нових прямих платежів означає, 

що частка коштів, що виділяються на різні схеми можуть істотно відрізнятися на всій 

території ЄС. 

Скорочення диспропорцій на рівні прямих платежів між державами-членами, 

відомих як зовнішня конвергенція, зміцнить авторитет і легітимність системи підтримки 

на рівні ЄС. Рівень прямих виплат з гектара, який в даний час базується на історичних 

параметрах у багатьох країнах, буде змінений з введенням мінімальної середньої 
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національної прямої оплати на гектар по всіх країнах-членах. 

Ключові характеристики політики розвитку сільських районів ЄС залишаються 

фактично без змін. Як і на попередніх етапах, вона буде здійснюватися в рамках 

національних і/або регіональних програм розвитку сільських районів.  

Звернемося тепер більшою мірою до характеристик САП, які можна виміряти, а 

саме – фінансових інструментів. Рис. 2.15. показує розвиток витрат САП протягом 1980-

2016 рр. в абсолютних величинах та як частку бюджету ЄС. Частка значно знизилася 

протягом останніх 25 років, з 73 % у 1985 р. до 39 % у 2015 р. Це зменшення відбулося, 

незважаючи на послідовне розширення ЄС. Ця тенденція до зниження частки витрат ЄС 

на САП головним чином пов’язана з реформуванням САП та збільшенням частки інших 

політик ЄС. 

 

Рис. 2.15. Витрати САП, 1980-2016 рр. [154] 

Як бачимо, найбільшого абсолютного значення фінансування САП досягало в 

1997 р., а також в 2005-6 рр. Після 2006 р. прослідковується чіткий тренд на зменшення 

фінансування САП. Протягом останніх років у ЄС витрати на підтримку сільського 

господарства лише за рахунок Європейського аграрного фонду гарантування (ЄАФГ) 

знаходилися у межах 42-45 млрд євро на рік. 
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Що стосується напрямів підтримки, то 94 % обсягів фінансування ЄАФГ 

спрямовується на пряму допомогу (41,6 млрд. євро у 2014 р.).  

Слід зазначити, що до 2005 р. прямі виплати були пов’язані із виробництвом 

продукції та надавалися на гектар посівів, голову худоби тощо.  У 2014 р. на такий вид 

прямої підтримки було спрямовано  лише 2,7 млрд. євро (6,1 %), а в 2016 р. – 5,38 млрд 

євро (9,8 %). Тобто, після появи в 2005 р. непов’язані платежі розширювалися до 2014 

р. В 2016 р., як видно з Рис. 2.16., вони зменшили свою частку, одночасно збільшилася 

частка пов’язаних витрат.  

На сьогодні, відповідно до напрямів реформування підтримки сільського 

господарства ЄС, основна сума прямих виплат (90,2 %) не пов’язується з виробництвом 

продукції. Фермер отримує кошти за збереження своїх земель у придатному для 

сільгоспвиробництва стані, дотримання екологічних та інших стандартів. 

Ще близько 6 % (2,5 млрд. євро) від суми коштів, які виділяються із ЄАФГ, 

спрямовуються на заходи, по’вязані із покращенням  конкуренції в аграрному секторі 

шляхом здійснення інтервенцій. Найбільші суми коштів з цього напряму підтримки 

надходять у галузь плодоовочівництва та виноробства. 

 

Рис. 2.16. Види витрат САП, 2000-2016 [154] 
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Рис. 2.17. Розподіл витрати САП, 2009-2016 рр. [154] 

У розрізі країн-членів ЄС найбільшу за обсягом фінансову підтримку у 2014 році 

отримали Франція, Іспанія, Німеччина, Італія. Саме у аграрний сектор цих чотирьох 

країн надійшло 50 % (30,96 млрд. євро) коштів ЄАФГ. Ці чотири країни є незмінними 

лідерами фінансової допомоги протягом довгого періоду часу. 

Таблиця 2.24 

Розподіл витрат САП за країнами, 2016, тис. євро 

Країна Прямі виплати Ринкові заходи Сільський 
розвиток 

Разом 

ЄС-28 40984,1 3154,3 18649,6 62788,0 
Франція 7093,2 598,2 2363,6 10055,0 
Іспанія 5045,4 604,9 1780,4 7430,7 
Німеччина 4875,1 186,5 1685,6 6747,2 
Італія 3833,8 661,6 2231,6 6727,0 
Польща 3339,9 263,3 1193,4 4796,6 
Сполучене Королівство 3036,3 86,2 850,9 3973,4 
Румунія 1521,3 47,1 1751,6 3320,0 
Греція 2072,1 80,0 1007,7 3159,9 
Угорщина 1266,1 55,3 737,1 2058,5 
Ірландія 1208,7 23,1 469,7 1701,5 
Чехія 834,0 27,7 503,1 1364,9 
Португалія 645,9 111,0 578,9 1335,8 
Австрія 686,4 35,3 560,9 1282,6 
Болгарія 705,3 37,6 505,0 1247,9 
Швеція 666,6 22,3 378,2 1067,1 
Данія 852,3 23,1 136,4 1011,7 
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Нідерланди 725,5 87,9 118,5 931,9 
Фінляндія 522,2 16,3 338,5 877,0 
Бельгія 522,6 77,4 109,8 709,8 
Литва 409,9 30,5 230,4 670,8 
Словаччина 425,4 10,4 215,6 651,4 
Хорватія 179,7 10,3 448,4 638,5 
Латвія 177,9 11,8 153,1 342,7 
Словенія 137,6 8,7 119,3 265,6 
Естонія 112,8 9,5 111,2 233,6 
Кіпр 49,8 8,3 28,3 86,4 
Люксембург 33,2 1,1 21,4 55,8 
Мальта 5,0 0,5 20,9 26,4 

Джерело: складено за [154] 

Проте, якщо порівнювати обсяг підтримки сільського господарства з ЄАФГ та 

обсяг валового випуску аграрної продукції, то ситуація тут дещо інша. Так, у 2016 р. 

найвищу питому вагу  підтримки по відношенню до виробництва сільгосппродукції 

мала Греція (20,7 %), найнижчу – Нідерланди (3 %). 

У середньому у ЄС-28 співвідношення між  обсягом підтримки з ЄАФГ та 

валовим випуском аграрної продукції становить 10,9 %. Варто відзначити, що у 

порівняні з 2014 р., цей показник знизився на 1,6 %, що говорить про зниження впливу 

САП на рівень конкуренції на аграрних ринках ЄС. 

Саме прямі виплати, серед фінансових інструментів, на нашу думку, здатні 

впливати на рівень конкуренції на ринках аграрної продукції ЄС, відповідно на 

конкурентоспроможність компаній як з ЄС, так і з третіх країн. Ми вважаємо, що 

виплати з фондів ЄС в рамках САП: по-перше, підвищили продуктивність, 

вдосконалили структуру ринків та зробили їх більш конкурентними; по-друге, 

покращили торговельні баланси країн ЄС в торгівлі саме аграрною продукцією.  

Першу нашу гіпотезу ми можемо підтвердити, проаналізувавши зв’язок між 

виплатами та зміною прибутковості компаній в аграрному секторі, а також між зміною 

загальної факторної продуктивності (total factor productivity). 
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Рис. 2.18. Співвідношення між обсягом підтримки та обсягом валової 
продукції в ЄС, 2014, 2016 рр., % [118] 

Аналіз еволюції чистої прибутковості аграрних підприємств ЄС вказує на 

загальний тренд до зростання, проте певну нестабільність. Падіння прибутковості 

відбулося в 2008-09 рр, а також в 2015 р. Цікавим є те, що саме в періоди падіння 

прибутковості фінансування САП зростало, особливо в період фінансової кризи. Як 

видно з рисунка, зростання фінансової допомоги від ЄС призводило до зростання 

прибутковості вже в наступний рік. Так, наприклад, після зростання фінансування САП 

в 2008-09 рр., на 4 % в середньому, в 2010 році прибутковість вже зросла на 25 %. 

Аналогічна залежність й для 2015-16 рр.  
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Рис. 2.19. Динаміка чистого прибутку та фінансування САП, 2006-2017 рр, 

% [154] 

Використання регресії дало змогу нам встановити прямий зв’язок між чистим 

прибутком аграрних компаній та витратами САП за попередній період. Рівняння подане 

нижче.   

Прибуток = 2,71 + 0,872*САПt-1 

(3,09)          (0,352) 

 

T = 11, R-квадрат = 0,152 

(стандартні похибки у дужках) 

(2.1) 

 

Не дивлячись на низький показник індексу детермінації, все ж можна зробити 

певний висновок про кількісний вплив витрат САП на прибутковість компаній 

аграрного сектору, відповідно їх конкурентоспроможність. Як бачимо, збільшення 

витрати на 1 % мало результатом зростання чистого прибутку на 0,872 %.  

Доцільно також звернути увагу й на динаміку кількості агрохолдингів, кількості 

персоналу, яку вони винаймають, а також їх земельні фонди.  
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Рис. 2.20.Розподіл фермерських холдингів за кількістю, найманими 
працівниками, та площею під обробітком, 2005,2007, 2010, 2013 [87] 

Таким чином, за період 2005-2013 у цілому в ЄС кількість фермерських 

господарств зменшилася з 14,5 млн до 10,8 млн господарств. Також зменшилася 

кількість найнятого персоналу, але не так стрімко. Якщо ж говорити про площу під 

обробітком, то вона суттєво не зменшилася.  

Ці зміни є дуже диференційованими для країн ЄС. Так, для старих членів ця 

динаміка також є вірною, проте країни, які вступили до ЄС на останніх етапах 

розширення, демонструють протилежну динаміку. І, на нашу думку, причиною цьому 

може бути саме САП, витрати якої для нових країн-членів збільшувалися до 2017 р. 

Отже, варто відзначити найважливіші характеристики 3-х останніх етапів, які 

мали найбільше значення для конкуренції на аграрних ринках ЄС. По-перше, це те, що 

з 2000 р. офіційно декларується та реалізовується політика в рамках САП щодо 

підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, продукції, фермерів. 

Водночас, інструменти підтримки виробників зміщуються з фінансових та кількісних, 

які довели свою неспроможність та ефективність, до більш якісних, наприклад, 

підвищення стандартів продукції. По-друге, фінансові інструменти еволюціонували в 

бік виплат, які не пов’язані з обсягами виробництва.  

САП, як інструмент підтримки аграрного сектору, еволюціонувала в сторону 

ширшого розуміння потреб аграрного сектору у розвитку, що особливо відчуваються в 
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цілях шостого етапу розвитку.  

Далі перейдемо до аналізу іншої складової зовнішнього середовища аграрних 

компаній, яка має суттєвий вплив на їх конкурентні позиції – торгової політики. 

Особливо, це стосується компаній з третіх країн.  

Вище ми вже вказували на той факт, що ЄС належить до групи країн, які 

характеризуються надзвичайно високим рівнем торговельного протекціонізму, 

особливо в аграрній сфері. Обмеження доступу до ринку, які використовуються в ЄС 

включають тарифи та квоти, а також нетарифні обмеження.  

Як відомо, члени СОТ повинні мати прозорі та передбачувані тарифи. Відповідно 

до Угоди про сільське господарство СОТ кожна країна-член СОТ взяла на себе 

зобов’язання встановлення максимальних тарифів, які називаються пов’язаним 

тарифами, які містяться в його графіку зобов’язань, передбачених СОТ. Такі тарифи 

також називають тарифами режиму найбільшого сприяння (MFN), оскільки вони 

застосовуються до імпорту з будь-якої країни, яка не має пільгових прав доступу. 

Оцінки середньозваженого середньоєвропейського митного тарифу на 

сільськогосподарський імпорт становлять від 18 % до 28 %. Це набагато вище, ніж 

захист вироблених товарів ЄС, що в середньому становить близько 3 %. Це також вище, 

ніж захист сільського господарства в Сполучених Штатах або Канаді, хоча і нижче, ніж 

у Японії. 

Деякі імпортні товари, такі як какао, кава та олійні культури, мають дуже низькі 

тарифи. Інші, такі як цукор, молочні продукти або яловичина, мають дуже високий 

рівень захисту. Країни, що розвиваються, рідко зможуть експортувати ці продукти до 

ЄС, якщо вони не матимуть пільгових тарифних поступок за певного режиму. 

Країни можуть вирішити ввести нижчий тариф на імпортовані продукти, ніж 

встановлена тарифна ставка – вони називаються застосованими тарифами. Якщо 

врахувати пільгові тарифи на експорт країн, що розвиваються, і нижчі тарифи, що 

обговорюються в рамках регіональних або двосторонніх торговельних угод, то 

приблизний середньозважений тариф ЄС в сільському господарстві складає близько 10 

%. Проте тарифи на деякі товари залишаються дуже високими, особливо для тих країн, 

які не мають право на пільги. 
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Члени СОТ не можуть встановлювати тарифи, які перевищують встановлену 

граничну величину у своїх зобов’язаннях. Проте Угода СОТ про сільське господарство 

дозволила країнам, які перетворили свої бар’єри на ринки доступу до тарифів на 

Уругвайському раунді, запланувати використання спеціальної захисної заходи, за 

умови, що вони повідомили про це під час підписання Угоди. Це додатковий тариф, 

який може спрацьовувати, коли вартість імпорту товару падає нижче базової ціни або 

коли відбувається різке збільшення обсягів імпорту. ЄС використовує цю спеціальну 

заходи щодо захисту цукру та деяких молочних продуктів. 

Ескалація тарифів – це ситуація, коли зв’язаний тариф на більш перероблені 

продукти перевищує тариф, що застосовується до сировини. Прикладом збільшення 

тарифу буде тариф 0% на імпорт какао-бобів, 5% на імпорт какао-масла та 20% на 

імпорт шоколаду. Коли тарифи пропорційно вищі для оброблюваних продуктів, 

додаткові засоби захисту надаються обробникам обробної промисловості з доданою 

вартістю, а в країнах-експортерах не допускається переробки. 

Структура тарифів ЄС показує таку ескалацію тарифів. Відповідно до 

переглянутої Європейської торгової політики у 2016 р., середній тариф на основні види 

споживчої сировини на основні продукти харчування склав 9,9 % у 2015 р., а для 

перероблених харчових продуктів він був більш ніж удвічі вищий – 19,4 %. Це серйозно 

перешкоджає розвитку переробної промисловості в країнах, які не користуються 

перевагами. Однак ескалація тарифів не є проблемою для тих країн, що розвиваються, 

які користуються перевагами, такими як країни Африки. 

Для деяких товарів імпорт до певної кількості може бути імпортований за 

низьким або нульовим тарифами, але значно вищі встановлені тарифи застосовуються 

до кількості, що перевищують цю суму. Деякі країни, що розвиваються, можуть 

експортувати значні обсяги, наприклад, цукор та яловичину, за умовами цієї квоти 

(TRQ). Після укладання Уругвайського раунду ЄС широко використовує квоти 

тарифних ставок, щоб забезпечити мінімальний рівень доступу до ринків. 

Однак їх вплив на торгівлю суперечливий. Оскільки кількість, що імпортується за 

умовами ТП, обмежена, торгівля регулюється ліцензіями. Здатність продавати на ринок 

ЄС за сприятливою пільговою поправкою в рамках TRQ є цінним правом, за яким 
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трейдери готові платити ціну, яка називається квотою ренти. Хто отримує цю оренду 

залежить, частково, від того, як керуються ліцензії TRQ. Хоча в деяких випадках рента 

припадає на країни, що розвиваються, в інших випадках вони використовуються 

трейдерами та імпортерами. Складність адміністрації ТРК може бути додатковим 

бар’єром для торгівлі, внаслідок чого багато ТЗ не повністю заповнені. 

Уся агропродукція імпортується під кількома імпортними режимами (Рис. 2.21.). 

Більша частина імпорту надходила на ринок ЄС за нульовою ставкою мита в межах 

режиму найбільшого сприяння, включаючи імпорт зернових за умовним обмеженням 

тарифу, що становить приблизно 44 млрд євро. 

 

 

Рис. 2.21. Режими імпорту аграрної продукції до ЄС, 2017 р. [81] 

Крім того, приблизно 20 млрд євро імпорту сільськогосподарської продукції 

отримали преференційний безмитний доступ на ринок ЄС, і одночасно приблизно 

стільки ж імпорту надходило за умов повних тарифів режиму найбільшого сприяння. 

Імпорт за умов безмитного або квотованого режиму СОТ склав трохи більше 6 

млрд євро. На 5 млрд євро було імпортовано також в рамках ГСП. Імпорт, який 

здійснювався в межах двосторонніх знижок тарифів, досяг майже 3 млрд євро. Це трохи 

більше, ніж імпорт, який користується режимом давальницької сировини та на 50% 

більше, ніж імпорт за двосторонніми квотами. 
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Більше половини імпорту агропродовольчих товарів в ЄС без мита (54 %) 

складають біржові товари: зернові та олійні культури, шроти, рослинні масла, какао, 

кава (див. Рис. 2.22.). Безмитне ввезення фруктів, овочів та горіхів, включаючи їхні 

приготування, та фруктових соків становило 19 % безмитного імпорту 

сільськогосподарської продукції в ЄС.  

 

Рис. 2.22. Сектори, імпорт яких митний та безмитний, 2017 р. [81] 

Фрукти, овочі та горіхи, включаючи їхні переробки та фруктові соки, були 

головним сектором імпорту з митом. Овочеві олії були другим основним сектором з 

точки зору сплати мита, в основному імпорт пальмового масла.  

З 38 % імпорту сільськогосподарської продукції в ЄС, що користується 

преференційним режимом (у вартісному вираженні), дві третини отримали вигоду від 

зниження тарифів, що виникають внаслідок двостороніх торговельних угод. Імпорт, що 

користується ГСП, становить 5 % всього імпорту сільськогосподарської продукції ЄС, 

майже така ж величина, як імпорт за квотами СОТ (6 %). 

Тарифи не є єдиною перешкодою для імпорту. Так звані нетарифні бар’єри є 

головними перешкодами для експорту країн, що розвиваються, до ЄС. На додаток до 

таких заходів, як імпортні квоти та ліцензії, приклади нетарифних бар’єрів включають 
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технічні, санітарні та фітосанітарні правила, яким повинен відповідати імпорт, перш ніж 

вони мають доступ до ринку ЄС. Правила ЄС у цих сферах повинні відповідати 

критеріям, встановленим Угодою про СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи та 

Угодою про СОТ про технічні бар’єри у торгівлі.  

Для оцінки нетарифних бар’єрів на аграрному ринку ЄС нами було використано 

базу даних СБ – WITS, яка вміщує найповніші відомості щодо тарифів та нетарифних 

інструментів. Вони згруповані відповідно до класифікації ЮНКТАД за ознакою 

цільового навантаження. Для аграрної продукції ми отримали 40367 рядків, тобто для 

такої кількості товарних кодів з групи 1-15 УКТЗЕД, яку ми й аналізували, існують 

нетарифні обмеження. 

Загалом, нами виявлено 38 різних нетарифних інструментів (Таблиця 2.25.). 

Найбільше з групи А (СФЗ): 24 види; груби В (технічні бар’єри): 12, та по одному з групи 

С (інспекція перед відправкою та інші формальності), Е (неавтоматичне ліцензування, 

квоти, заборони та заходи з контролю кількості продукції, відміні від А та В) та G 

(фінансові заходи).  

Таблиця 2.25 

Нетарифні обмежувальні заходи для аграрної продукції в ЄС 

№ Назва 
заходу 

Кількість товарних кодів, до 
яких застосовується 

№ Назва 
заходу 

Кількість товарних кодів, до 
яких застосовується 

1. B310 5492 20. B330 593 
2. A210 4694 21. B110 566 
3. A310 4087 22. A190 483 
4. A120 3280 23. A851 472 
5. A830 2031 24. A853 472 
6. A850 1998 25. B830 368 
7. A840 1875 26. A320 299 
8. B140 1692 27. B700 244 
9. A630 1404 28. B840 221 
10. A410 1160 29. E100 217 
11. A330 1153 30. G110 211 
12. A400 1108 31. A640 195 
13. A150 955 32. B150 152 
14. A820 913 33. B320 133 
15. A220 813 34. C400 36 
16. A140 812 35. B820 24 
17. A130 728 36. B810 19 
18. A420 728 37. B210 6 
19. A852 728 38. A600 5 

Джерело: [266] 
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Ще більш суворі стандарти, встановлені приватним сектором у сфері сертифікації 

та простежуваності, є особливо проблемою для найбідніших країн. 

Таким чином, попри лібералізацію торговельної політики ЄС, а також 

перетворення САП на майже ринковий інструмент, вони досі значно впливають на 

конкурентні позиції товарів та компаній на аграрних ринках ЄС. 

 

 Ендогенні детермінанти конкурентоспроможності підприємств на 

аграрних ринках ЄС 

Конкурентоспроможність підприємств на міжнародних ринках залежить не лише 

від зовнішнього середовища, тобто езкогенних чинників, які були досліджені для ЄС 

вище, але, в першу чергу, від чинників внутрішніх, властивих самим підприємствам. В 

першому розділі ми аналізували теоретичні та емпіричні роботи щодо детермінантів 

міжнародної конкурентоспроможності загалом та на аграрних ринках. Нижче 

проведемо економетричне тестування впливу ендогенних чинників саме для аграрних 

ринків ЄС.  

Для досягнення нашого завдання використаємо багатофакторний регресійний 

аналіз. Варто відзначити, що доволі складно було підібрати змінні для нашого аналізу. 

Нам довелося звернутися до попередніх емпіричних робіт, аби обрати найефективніші 

показники. Помічено, що в більшості випадки автори в якості залежної змінної 

використовували різні показники ефективності експорту компанії. 

У цілому, в попередніх роботах дослідження ефективності експорту виявили 

кілька важливих змінних, проте тип і масштаби їх впливу не визначаються, як наприклад 

у [225; 267; 130]. Можливості аналізу погіршуються, якщо враховувати, що вплив 

певного чинника може залежати від обраного показника ефективності, але жоден з 

існуючих індексів не набув універсального використання в емпіричній літературі. Крім 

того, існує багато одночасних ефектів зворотного зв’язку не лише між детермінантами 

та залежною змінною, але й між самими регресантами. 

Виявлені нами емпіричні дослідження дозволили визначити ряд чинників, які 

впливають на показники конкурентоспроможності компаній. Отже, в роботах присутні 

змінні, пов’язані з зовнішнім середовищем, такі як структура ринку [231], тип ринку 
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[176; 209]. Внутрішні характеристики підприємства, такі як неприйняття ризику та 

толерантність до невизначеності [170], організаційна культура, доступ до обмежених 

ресурсів, управлінські компетенції та везіння [185], ступінь автономії та маркетингової 

орієнтації бізнес-одиниці [257] також важливі. В ряді робіт було показано, що змінні, 

пов’язані зі стратегією фірми, впливають на конкурентоспроможність компанії, 

наприклад конкурентна стратегія [178; 233], стратегічна позиція [257] або процес 

стратегічного планування [226]. Також у роботах [214; 234] було запропоновано 

контингентну перспективу, згідно з якою вплив визначеної змінної не буде 

універсальним, а залежатиме від рівня іншої перехідної змінної. 

Розглянемо детальніше праці, в яких зазначено змінні, що найчастіше 

використовуються для пояснення конкурентоспроможності компанії. Н. Аабі та 

С. Слейтер [79] об’днали такі детермінанти у чотири групи: характеристики 

підприємства (розмір, управлінське зобов’язання, управлінське сприйняття), 

компетенції підприємства (технологія, ринкові знання, ринкове планування, експортна 

політика, системи управління, контроль якості, комунікативні навички), стратегія 

експорту (вибір ринку, використання посередників, набір продуктів, розробка 

продуктів, просування, ціноутворення) та зовнішнього середовища. C. Зоу та С. Стен 

[303] розділили їх на внутрішні (експортна стратегія, сприйняття менеджерів та їх 

ставлення, характеристики менеджерів, характеристики фірми та компетенції) та 

зовнішні (характеристики галузі, зовнішні та внутрішні ринкові характеристики) 

детермінанти показників експорту. А. Мойні [215] запропонував три широкі класи: 

організаційні характеристики (розмір, міжнародний досвід, конкурентні переваги 

тощо); очікування менеджерів (як позитивних, так і негативних); та характеристики 

менеджерів (вік, формальна освіта, досвід, знання іноземних мов); додавши четвертий 

чинник – систематичний пошук нових зовнішніх ринків. К. Катцікеас, Л.Леонідоу та Н. 

Морган [187], у свою чергу, виокремили два набори детермінантів: 1. з прямим впливом 

на ефективність експорту – вибір цільового ринку та експортної стратегії; та з 

опосередкованим впливом три набори факторів – характеристики керівників, 

організаційні характеристики та зміни навколишнього середовища. Л. Леонідоу, 

К. Катцікеас та С. Саміе [199] виявили, що вплив на ефективність експорту змінювався 
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залежно від конкретного аспекту або міри експорту, обраного для оцінки, та виділили 

п’ять типів змінних, що переважають: характеристики менеджерів, організаційні 

чинники, екологічні сили, ціль експорту та маркетингова стратегія експорту. 

Х. Хольцмюлєр та Б. Штінтінґер [181] стверджують, що переважна більшість 

емпіричних досліджень щодо експортних показників ігнорує роль проміжних змінних. 

Вони стверджують, що у емпіричних дослідженнях часто використовуються для аналізу 

часткові моделі, коли необхідні більш складні моделі. Вони запропонували також 

розподіляти валив показників на прямий та непрямий і виділили такі групи: 

організаційна культура, суб’єктивна та об’єктивна характеристика менеджерів, 

об’єктивні характеристики фірми та зовнішнього середовища. 

Загалом, аналіз наявної літератури свідчить про кілька чинників, що впливають 

на міжнародну конкурентоспроможність підприємства. Вони пов’язані з зовнішнім 

середовищем, організаційними та управлінськими характеристиками, прийнятою 

конкретною стратегією експорту та плануванням кожного експортного починання. 

Оскільки, міжнародна конкурентоспроможність, як нами було виявлено в першому 

розділі, є складною та багатогранною конструкцією , то ефективність експорту 

підприємства зазвичай не може бути виявлена за допомогою єдиного показника. Тому 

існує необхідність оцінювати конкурентоспроможність з кількох точок зору. Крім того, 

оскільки цілі діяльності підприємства можуть бути несумісними одна з одною, а 

поліпшення в одному аспекті може відбутися за рахунок іншого, питання успішності 

набуває ознак рівня/ступеня, а не просто «успішно» (так) чи «неуспішно» (ні). 

Традиційні економічні показники можуть вказувати на те, чи добре компанія 

працювала в минулому, але вони не є гарантією подальшого успіху. Що стосується 

ринкових показників, то збільшення частки ринку може вказувати на такі чіткі факти, 

як краще сприйняття продукту, заволодіння більшою часткою ринку шляхом 

скорочення цін або значних інвестицій в просування своєї продукції. Сам показник, 

однак, не говорить про те, чи збільшилися доходи та прибуток у порівнянні з 

конкурентами, або чи ефективність, вираженими більш загальними термінами, 

фактично покращилася. Крім того, коли фірма починає або входить на новий ринок, 

вона може мати короткострокові фінансові збитки, оскільки отримує досвід або 
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розвиває рівень поінформованості про свій бренд, що може стати важливим фактором 

продуктивності у майбутньому. 

Деякі дослідники [133; 208] обгрунтовували необхідність використання кількох 

аспектів для концептуалізації ефективності експорту. Н. Венкатраман та В. Рамануджам 

[277] проаналізували переваги та недоліки фінансових або операційних показників, а 

також первинних або вторинних джерел даних. М. Хірші та Д. Віхерн [180] 

стверджували, що бухгалтерські показники не відображають такий самий рівень 

рентабельності, який демонструють ринкові показники. А. Фігенбаум, С. Харт, Д. 

Шнайдер [153] запропонували використання декількох орієнтирів: внутрішні 

(стратегічні входи та виходи) проти зовнішніх (конкуренти, клієнти, інші зацікавлені 

сторони), а також минуле чи майбутнє. 

Минулі дані за певний проміжок часу можуть бути корисними для аналізу та 

порівняння, але вони є лише зрізом певного моменту часу і небагато говорять про 

історію компанії та її минулий прогрес, або її майбутню ефективність. Поточні 

показники включають прогнозовані перспективи майбутньої ефективності, виміряні на 

даний час, і можуть бути доцільними для аналізу довгострокових результатів, особливо 

коли компанія приймає стратегічні дії, які можуть зашкодити короткостроковій 

діяльності. Динамічні заходи, які враховують зміни показників ефективності у часі, 

можуть бути важливими для розуміння, наскільки успішно компанія просуває свої цілі, 

і може слугувати кращим показником майбутньої ефективності. Однак, хоча динамічні 

заходи можуть допомогти підтвердити прогрес, вони можуть бути не 

загальноприйнятими. Наприклад, на перших етапах нової діяльності попередня база, на 

основі якої порівнювати результати, може бути замалою, щоб мати значення [117]. 

Також, коли компанія досягла певної ринкової позиції, подальше зростання може бути 

складним. У таких випадках зростання ринку може бути невідповідним показником. 

Але, оскільки майбутня продуктивність може бути під впливом минулих показників 

показники конкурентоспроможності можуть бути доцільними для віддзеркалення 

такого впливу. 

Оскільки експортний проект компанії може вважатися успішним, якщо 

встановлені цілі досягаються або перевершуються, а їх оцінку здійснює лише той, хто 
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встановив ці цілі Т. Медсен [203] запропонував використовувати як об’єктивні, так і 

суб’єктивні показники, а також деякі відносні показники. К. Катцікес та ін. [187] 

ідентифікували три перспективи ефективності (власне ефективність, результативність 

та адаптивність); чотири системи орієнтирів: внутрішня (експортні показники в 

порівнянні з внутрішніми показниками), промислова (порівняння з конкурентами), 

цільова (досягнуті чи ні заздалегідь визначені цілі), і міжчасова (еволюція в часі); три 

різні точки зору: внутрішньо орієнтована, конкурентоцентрична та орієнтована на 

клієнта. П. Матісенс та П. Пауелс [208] також запропонували багатовимірний підхід до 

ефективності експорту, що складається з п’яти вимірів: рівня аналізу, бази даних, 

тимчасової орієнтації, типів заходів та методу збору даних. 

У конкретному випадку конструкції продуктивності, оскільки багато вимірювань 

та індикаторів є релевантними для вимірювання успіху (або його неможливості), може 

бути доцільно мати індикатор, що об’єднує декілька аспектів конструкції. Наприклад, 

загальна продуктивність фірми по відношенню до конкурентів або досягнення цілей, 

або сприйнятий успіх, або задоволеність результатами в цілому є показниками, які, 

здається, відображають більшу картину, і одночасно включають кілька важливих 

аспектів, крім тих, що тільки охоплені лише економічними чи ринковими показниками. 

Такі агреговані показники явно або неявно зважують та консолідують інші показники. 

Виявлені детермінанти в попередніх роботах мають мати кількісні 

характеристики, аби їх включити до масиву. Для цього було здійснено моніторинг усіх 

існуючих баз даних, які б дали можливість відібрати дані для підприємств саме для 

ринку ЄС. Значна частина даних була взята з бази Orbis, яку створило та наповнює 

Bureau van Dijk [224]. 

Orbis покриває більше 275 мільйонів компаній усього світу. Зручність в тому, що 

база подає інформацію в уніфікованому вигляді і надає можливість відбору компаній та 

показників для компаній за певними критеріями. Це дало нам можливість відібрати 656 

компаній, головним чином європейських, для яких була наявна інформація щодо 

експортних продажів в Європі аграрної продукції. Варто відзначити, що на початковому 

етапі фільтрування компаній відбувалося за кодом діяльності компанії (sic code) саме в 

сфері виробництва с/г продукції. 
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Таким чином, ми отримали масив даних для 656 компаній з даними для: 

надходження від експорту (Export revenues), матеріальних затрат (Material expenditures), 

затрат на одного працівника (Expenditures per worker), амортизації 

(Depreciation&amortization), витрат на НДДКР (R_D expenditures), собівартості 

реалізованої продукції (COGS), податків (Taxes), кількості співробітників (Q of workers), 

доходу від реалізації (Sales proceeds). Вказані змінні детально описані нижче.  

Описові статистики для нашого масиву, який було використано для аналізу, 

представлено нижче. 

Для нашого дослідження дані були структуровані як панельні, оскільки вони 

дозволяють отримувати більш гнучкі моделі для аналізу. 

Панельні дані («Panel Data») складаються із спостережень за одними і тими ж 

об’єктами або економічними одиницями в послідовні моменти часу. Тобто, панельні 

дані поєднують у собі, як просторові вибірки (наприклад, дослідження певної кількості 

N підприємств), так і дані часових рядів; тобто, для кожного моменту часу ми маємо 

просторову вибірку («cross-sectional data») і для кожного об’єкта із вибіркової 

сукупності маємо часовий ряд («time-series data»). 

Панельні дані, завдяки тому, що вони містять одночасно «cross-sectional data» і 

«time-series data», надають можливість будувати більш гнучкі моделі, які дозволяють 

враховувати індивідуальні відмінності між економічними одиницями. Головною 

проблемою використання цього виду даних для аналізу, є гетерогенне (неоднакове) 

зміщення, яке відображає той факт, що параметри можуть бути різними для різних 

об’єктів спостереження. 

Під час аналізу для ідентифікації найефективнішого регресійного рівняння 

будемо використовувати наступні види моделей: модель наскрізної регресії, модель із 

детермінованими індивідуальними ефектами та випадковими індивідуальними 

ефектами, а також модель зважених найменших квадратів [279]. 

Модель наскрізної регресії: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑥 𝑏 + 𝜀 ,     (2.2) 

𝑦  - залежна змінна для економічного об’єкта i в момент часу t, 
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𝑥  - множина пояснюючих змінних (вектор-рядок розмірності p) об’єкта i в 

момент часу t, 

𝜀  - відповідні залишки, 𝑖 = 1, 𝑁, 𝑡 = 𝑖, 𝑇 . Ця модель є найпростішою серед 

вказаних, оскільки припускається, що всі об’єкти демонструють однакову поведінку у 

всі моменти спостереження. В моделі це відображається тим, що параметри моделі 𝑎 і 

𝑏 не залежать ні від об’єкта спостереження 𝑖 = 1, 𝑁, ні від моменту спостереження 𝑡 =

𝑖, 𝑇. Таким чином, в такій моделі просто збільшується вибірку за рахунок даних для 

різних часових моментів спостереження. Оцінки параметрів такої моделі можуть бути 

знайдені за допомогою методу найменших квадратів. 

Модель регресії з детермінованими індивідуальними ефектами (fixed effect model 

- FE - модель): 

𝑦 = 𝑎 + 𝑥 𝑏 + 𝜀 ,     (2.3) 

В цій моделі параметри аі, на відміну від попереднього випадку, різні для різних 

об’єктів спостереження, але залишаються постійними на протязі всього періоду часу. 

Зміст  аі в тому, щоб відобразити вплив латентних змінних, які характеризують 

індивідуальні особливості суб’єкту, на пояснювану змінну y . Такими латентними 

змінними можуть бути, наприклад, якість державного управління, боротьба з 

корупцією, тощо, при вивченні панелі економік. 

Розглядається також двонаправлена модель з детермінованими індивідуальними 

ефектами 

𝑦 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑥 𝑏 + 𝜀 ,     (2.4) 

В зв’язку з цим, модель (2.3) називають однонаправленою моделлю з 

детермінованими ефектами. Модель (2.4) містить параметр 𝑐 , який відображає 

специфіку кожного періоду спостережень. 

Модель регресії з випадковим індивідуальним ефектом (random effect model - RE - 

модель): 

𝑦 = 𝜇 +𝑥 𝑏 + 𝛼 + 𝜀 ,     (2.5) 

Параметр 𝛼  так само як і в попередньому випадку відображає індивідуальні 

особливості об’єкта, але на відміну від попереднього випадку тепер ці індивідуальні 
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особливості носять випадковий характер, 𝜇  -константа. Така модель виникає в 

ситуаціях, коли N об’єктів, для яких є статистичні дані, розглядаються як випадкова 

вибірка із більш широкої сукупності і аналітика цікавлять не конкретні об’єкти, а деякі 

безликі об’єкти, що мають задані характеристики. В таких ситуаціях і вважають, що 𝛼  

є випадковими величинами. 

Варто згадати про ще одну модель, яку можна використовувати в нашому аналізі, 

особливо в ситуаціях з порушенням умов Гауса-Маркова, модель зважених найменших 

квадратів або узагальнений МНК. Узагальнений метод найменших квадратів 

застосовується до перетворених даних і дозволяє отримати оцінки, які мають не тільки 

властивість незміщеності, але й мають найменші вибіркові дисперсії. На відміну від 

звичайного методу найменших квадратів (МНК), узагальнений метод (УМНК) враховує 

інформацію про неоднаковість дисперсії і тому здатний створити BLUE-оцінки.  

Нижче подано позначення змінних. 

№ Позначення Пояснення 
1. Y Експортна виручка (export revenues)  

2. (x1) Матеріальні витрати (Expenditures) 

3. (x2) Витрати на робітника (Expenditures per worker) 

4. (x3) Амортизація (Depreciation_amortization) 

5. (x4) Витрати на НДДКР (R_Dexpenditures) 

6. (x5) Собівартість продукції (COGS) 

7. (x6) Податки (taxes) 

8. (x7) Кількість працівників (Qofworkers) 

9. (x8) Виручка від реалізації основної продукції (Sales proseeds) 

10. (x9) Країна реєстрації компанії (country) 

11. D1 Хорватія 

12. D2 Естонія 

13. D3 Франція 

14. D4 Греція 

15. D4 Угорщина 

16. D5 Словенія 

17. D6 Великобританія 

Як видно, ми ввели 6 фіктивних змінних. Нагадаємо, що фіктивні змінні – це 

змінні бінарного типу, які мають лише два значення – одиниця і нуль. Тобто, для D1 = 1 

для Хорватії і 0 для інших країн, і т.д. Базовою країною було обрано Німеччину.  

На початковому етапі нашого аналізу перевіримо, чи відповідає наша вибірка усім 

необхідним умовам. Ми не можемо взяти динаміку для наших показників, оскільки вони 
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наявні лише для 2014-2016 років, тому беремо абсолютні дані. Варто також відзначити, 

що дані заповнені не для всіх компаній. Загальне число пропущених значень = 5861 

(22,91 % від усіх значень даних), зокрема: 1. exportrevenues: 188 пропущені значення 

(9,55%); 1780 коректних значень (90,45%); 2. Expenditures: 304 пропущені значення 

(15,45%); 1664 коректних значень (84,55%); 3. Expendituresperworker: 245 пропущені 

значення (12,45%); 1723 коректних значень (87,55%); 4. Depreciation_amortization: 210 

пропущені значення (10,67%); 1758 коректних значень (89,33%); 5. R_Dexpenditures: 

1959 пропущені значення (99,54%); 9 коректних значень (0,46%); 6. COGS: 1837 

пропущені значення (93,34%); 131 коректних значень (6,66%); 7. taxes: 243 пропущені 

значення (12,35%); 1725 коректних значень (87,65%); 8. Qofworkers: 658 пропущені 

значення (33,43%); 1310 коректних значень (66,57%); 9. Salesproseeds: 217 пропущені 

значення (11,03%); 1751 коректних значень (88,97%). 

Під час первинного аналізу на нормальність було виявлено невідповідність 

розподілу даних умовам Гауса. Як наслідок, були здійсненні перетворення даних і 

зокрема логарифмування, поряд з іншими функціоналами, продемонструвало найкращі 

результати.  

Результати числових характеристик для нашої трансформованої вибірки подані 

нижче. Як видно, показник асиметрії та ексцесу, які характеризують розподіл, для 

більшості близькі до нуля, що свідчить про нормальність їх розподілу. Для тих змінних, 

де значення цих показників, є несуттєвим, але все ж відмінними від нуля, додатково 

обраховані критерії Дурніка-Хансена, Шапіро-Уїлка, Ліліфорса, Хака-Бера. Їх значення 

підтверджують покращення нормальності розподілу даних, особливо для змінної 

кількості персоналу.  

Таблиця 2.26 

Числові характеристики, на базі спостережень 1:001 - 3:656 
(пропущені дані проігноровано) 

Змінна Середнє Медіана Мінімум Максимум 
l_exportrevenues 5,1709 5,2743 -2,9107 12,348 
l_Expenditures 5,9525 5,7946 -3,9850 12,975 

l_Expendituresperworker 5,5665 5,8351 -4,2719 11,448 
l_Depreciation_amortization 4,5854 4,7096 -3,8418 9,5592 

l_taxes 2,7687 2,9439 -5,4762 8,0967 
l_Qofworkers 2,6450 2,5649 0,0000 8,2672 

l_Salesproseeds 6,9418 7,1317 -0,027815 13,017 
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Змінна Ст.  Відх. К-т варіації Асиметрія Ексцес 
l_exportrevenues 2,3175 0,44818 -0,17328 -0,070182 
l_Expenditures 2,1073 0,35402 -0,27136 0,98205 

l_Expendituresperworker 1,9475 0,34987 -0,47671 0,72332 
l_Depreciation_amortization 1,8530 0,40411 -0,60367 1,1240 

l_taxes 2,2228 0,80283 -0,37259 0,010608 
l_Qofworkers 1,6879 0,63814 0,36791 -0,22494 

l_Salesproseeds 1,8349 0,26432 -0,36317 0,29516 
Змінна 5% Проц. 95% Проц. Міжкварт. 

розмах 
Пропущені 

спост. 
l_exportrevenues 1,2637 8,8677 3,1726 395 
l_Expenditures 2,7391 9,2620 2,8720 309 

l_Expendituresperworker 2,0573 8,4625 2,4336 245 
l_Depreciation_amortization 1,2325 7,2228 2,2214 211 

l_taxes -1,0838 6,1362 3,1411 807 
l_Qofworkers 0,0000 5,5022 2,4423 658 

l_Salesproseeds 3,6384 9,7680 2,3801 233 
Джерело: обраховано автором 

Нижче подано кореляційну матрицю, яка дозволить відібрати детермінанти, що 

мають найбільшу залежність із регресантом, а також уникнути проблеми 

мультиколінеарності.  

 

Рис. 2.23. Кореляційна матриця 

Як показує аналіз отриманої кореляційної матриці, найбільша залежність існує з 

Кореляційна матриця
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експортною виручкою – 0,6. Для інших кількісних регресантів кореляція дорівнює 0,5. 

Для уникнення мультиколінеарності потрібно буде будувати декілька рівнянь з різними 

змінними.  

Нами також було побудовано графіки розкидів y та xі (див. Рис. 2.24.). Вони також 

дозволяють більш наочно прослідкувати залежності між змінними.  

Розпочнемо з моделі наскрізної регресії. На початку було включено усі змінні. Наша 

фінальна модель представлена в  

Таблиця 2.27. Серед кількісних регресорів, статистично значимими виявилися два 

– витрати на персонал, виручка від реалізації основної продукції.  

 

Рис. 2.24. Графіки розкидів y та xі
 

В цілому, наша модель є статистично значимою, про що свідчить індекс Фішера. 

Серед чотирьох моделей з використанням наскрізного МНК, ця має найкращі показники 

усіх трьох інформаційних критерії, індексу детермінації, а також показника Дарбіна-

Вотсона. 
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Таблиця 2.27 

Модель 1: Об’єднаний МНК, використано 610 спостережень 
Довжина часових рядів: мінімум 151, максимум 260 

Залежна змінна: l_exportrevenues 
Робастні стандарті похибки (HAC) 

  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  
const 0,888644 0,738677 1,203 0,2290  
l_Expendituresperworker −0,422696 0,0938976 −4,502 <0,0001 *** 
l_Salesproseeds 1,16090 0,139296 8,334 <0,0001 *** 
Dcountry_1 −2,38018 0,136104 −17,49 <0,0001 *** 
Dcountry_2 −2,48043 0,0206247 −120,3 <0,0001 *** 
Dcountry_3 −1,64840 0,141248 −11,67 <0,0001 *** 
Dcountry_4 −3,60111 0,827320 −4,353 <0,0001 *** 
Dcountry_6 −2,25107 0,249949 −9,006 <0,0001 *** 

 
Середнє зал. змін.  5,229883  Ст. Відх. зал. змін.  2,259766 
Сума кв. залишків  1965,387  С.П. регресії  1,806865 
R-квадрат  0,368019  Скориг. R-квадрат  0,360671 
F(7, 2)  8,263888  Р-значення (F)  0,112160 
Лог. Правдоподібн. −1222,398  Крит. Акайке  2460,796 
Крит. Шварца  2496,104  Крит. Хеннана-Куїнна  2474,531 
Параметр rho  0,605061  Стат. Дурбіна-Уотсона  0,685885 

У цілому, отримана модель має ряд вад. По-перше, це низький індекс 

детермінації, а також автокореляція, про що свідчить статистика ДУ. Хоча в цілому 

залишки мають розподіл близький до нормального (див. рис. 2. 25), попри незначну ліву 

асиметрію. 

 

Рис. 2.25. Розподіл залишків для моделі 1 
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Для визначення необхідності оцінки моделей з фіксованими та індивідуальними 

ефектами, проведено додаткову діагностику. Нагадаємо, що оцінювання з фіксованими 

ефектами передбачає наявність відмінних між собою  об’єкт-специфічних констант. 

Результати подано в Таблиця 2.28. 

Таблиця 2.28 

Результати тестування на спільну значущість між груповими середніми 

 коефіцієнт ст. похибка   t-статистика   p-значення  
const 1,85432 1,92555 0,9630 0,3359  
l_Expenditurespe −0,427792 0,0935670 −4,572 5,87e-06 *** 
l_Salesproseeds 1,16109 0,0903462 12,85 1,45e-033 *** 
Dcountry_1 −4,64521 2,23491   −2,078  0,0381 ** 
Dcountry_2 −4,74538 2,29672   −2,066  0,0392 ** 
Dcountry_3 −1,59557 1,82872   −0,8725 0,3833  
Dcountry_4 −3,57795 2,57398   −1,390  0,1650  
Dcountry_6 −2,24252 1,81313   −1,237  0,2166  

 
Дисперсія залишків становить 1954,39/(610 - 10) = 3,25732. Спільна значущість 

відмінностей між груповими середніми:  F(2, 600) = 1,68792 з р-значенням 0,185781. 

Отже, низьке p-значення свідчить проти нульової гіпотези про адекватність об’єднаної 

моделі на користь фіксованих ефектів як альтернативи.  

Відповідно до отриманих результатів, витрати на персонал та виручка від 

реалізації основної продукції мають найвищий рівень значущості. Відповідно, 

зростання реалізації основної продукції прямо пов’язане з експортною виручкою і додає 

1,2 %.  З іншого боку, витрати на персонал для нашої вибір мають обернений зв’язок, 

зменшуючи на 0,42 % експортну виручку при збільшенні витрат на 1 %.  

Неочікуваним є результат щодо фіктивних змінних, зокрема статистично 

значимими є коефіцієнти для  Хорватії та Естонії. Але вплив тут є оберненим.  

Далі знайдемо результати оцінки з використанням моделі з фіксованими 

ефектами.  

Таблиця 2.29. 

Модель 2: Фіксовані ефекти, використано 614 спостережень 

Довжина часових рядів: мінімум 154, максимум 261 
Залежна змінна: l_exportrevenues 

Виключено внаслідок точної колінеарності: const 
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коефіцієнт  ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const                0,361231    0,666621       0,5419     0,5881 
l_Expenditurespe~   −0,420178    0,0929628     −4,520      7,44e-06   *** 

l_Salesproseeds      1,14197     0,0887447     12,87       1,13e-033  *** 
Dcountry_1          −3,06129     1,28860       −2,376      0,0178     ** 
Dcountry_2          −3,18197     1,39214       −2,286      0,0226     ** 
Dcountry_6          −0,623119    0,319597      −1,950      0,0517     * 

 
Середнє зал. змін.     5,222149   Ст. Відх. зал. змін.   2,257435 
Сума кв. залишків      1964,194   С.П. регресії          1,800346 

LSDV R-квадрат         0,371228   Внутрішн. R-квадрат    0,357339 
LSDV F(7, 606)         51,11181   Р-значення (F)         3,65e-57 

Лог. Правдоподібн.    −1228,221   Крит. Акайке           2472,442 
Крит. Шварца           2507,802   Крит. Хеннана-Куїнна   2486,192 
Параметр rho           0,603644   Стат. Дурбіна-Уотсона  0,690855 

 

Спільна перевірка значущості змістовних регресорів – Тестова статистика: F(5, 

606) = 67,3908 з р-значенням = P(F(5, 606) > 67,3908) = 5,66579e-056. Отже, їх значущість 

підтверджується. 

Перевірка відмінності група-специфічних констант - нульова гіпотеза: Групи 

мають спільну константу   Тестова статистика: F(2, 606) = 1,69402   з р-значенням = 

P(F(2, 606) > 1,69402) = 0,184648. Гіпотеза підтвердилася, вони мають спільну 

константу. 

Як бачимо, у цьому випадку було отримано ті ж самі змінні з ефективними 

оцінками. Результати можна подати у вигляді рівняння: 

l_exportrevenues = 0,361 - 0,420*l_Expendituresperworker + 1,14*l_Salesproseeds 
–  

                               (0,667)                             (0,0930)                        (0,0887) 
3,06*Dcountry_1 - 3,18*Dcountry_2 - 0,623*Dcountry_6 
           (1,29)                      (1,39)                  (0,320) 
 
n = 614, R-квадрат = 0,371  
(стандартні похибки у дужках) 

(2.6) 

 

Визначимо детермінанти конкурентоспроможності компаній ще за допомогою 

моделі з випадковими ефектами.  
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Таблиця 2.30 

Модель 3: Випадкові ефекти (УМНК),  
використано 1359 спостережень 

Використано перетворення Нерлова (Nerlove) 
Довжина часових рядів: мінімум 402, максимум 531 

Залежна змінна: l_exportrevenues 
Стандартні похибки Бека-Каца (Beck-Katz) 

 
коефіцієнт  ст. похибка    z     p-значення 

const               −0,884616    0,274249    −3,226  0,0013     *** 
l_Expenditurespe~   −0,144767    0,0551095   −2,627  0,0086     *** 
l_Salesproseeds      0,956104    0,0540988   17,67   6,73e-070  *** 

Dcountry_1          −0,415263    0,252890    −1,642  0,1006 
Dcountry_2          −0,747477    0,304498    −2,455  0,0141     ** 

 
Середнє зал. змін.    5,074578   Ст. Відх. зал. змін.  2,242687 
Сума кв. залишків     4083,715   С.П. регресії         1,736033 

Лог. Правдоподібн.   −2675,963   Крит. Акайке          5361,926 
Крит. Шварца          5387,998   Крит. Хеннана-Куїнна  5371,687 

 

Для моделі 3 ми отримуємо міжгрупову дисперсію = 0,051794, а 

внутрішньогрупову дисперсію = 2,99959, среднє зн. тета = 0,661868, corr(y,yhat)^2 = 

0,402166 

Спільна перевірка значущості змістовних регресорів – Асимптотична тестова 

статистика: Хі-квадрат(4) = 903,72  з р-значенням = 2,60463e-194 підтвердила їх 

значущість.  

Тест Бройша-Пейгана (Breusch-Pagan) для перевірки гетероскедастичності 

випадкових помилок моделі показав її відсутність – Нульова гіпотеза: Дисперсія об’єкт-

специфічних похибок = 0 Асимптотична тестова статистика: Хі-квадрат(1) = 0,435556 з 

р-значенням = 0,509275 

Тест Гаусмана (Hausman) - Нульова гіпотеза: УМНК-оценки спроможні, 

асимптотична тестова статистика: Хі-квадрат(2) = 0,635557 з р-значенням = 0,727764. 

Він вказує на те, що кращою є модель з фіксованими ефектами. 

У цілому, використання моделі для оцінки випадкових ефектів виявив ті ж самі 

детермінанти, що й в двох попередніх моделях. 

Аби нівелювати вплив можливої гетероскедастичності, навіть у слабкій формі, 

використаємо ще модель зважених МНК.  
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Таблиця 2.30 

Модель 4: МЗНК, використано 999 спостережень 
Залежна змінна: l_exportrevenues 

Вагові коефіцієнти на  базі дисперсій похибок для об’єктів 
  Коефіцієнт Ст. Похибка t-

статистика 
p-значення  

const −1,73177 0,270079 −6,412 <0,0001 *** 
l_Qofworkers −0,256462 0,0634266 −4,043 <0,0001 *** 
l_Salesproseeds 1,02041 0,0529923 19,26 <0,0001 *** 

 
Статистика на базі зважених даних: 

Сума кв. залишків  998,8652  С.П. регресії  1,001437 
R-квадрат  0,457344  Скориг. R-квадрат  0,456254 
F(2, 996)  419,7083  Р-значення (F)  6,2e-133 
Лог. Правдоподібн. −1417,452  Крит. Акайке  2640,904 
Крит. Шварца  2655,625  Крит. Хеннана-Куїнна  2646,499 

 
Статистика на базі вихідних даних: 

Середнє зал. змін.  5,054821  Ст. Відх. зал. змін.  2,310412 
Сума кв. залишків  3016,914  С.П. регресії  1,740411 

 

Отож, як бачимо цей метод дав дещо інші результати, зокрема він показав, що 

статистичну значущість має кількість персоналу, а не витрати на нього. Хоча, в своїй 

сутності, це є близькі показники. В даному випадку не було виявлено впливу для 

фіктивних змінних.  

Якщо аналізувати всі чотири моделі, то остання має найнижчий показник індексу 

Фішера, що свідчить про кращу адекватність оцінки у цілому, найвищий індекс 

детермінації, який вже пояснює майже половину зміни регресанта, а також всі три 

інформаційній критерії свідчать про вищу ефективність саме цієї моделі. 
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Рис. 2.26. Аналіз залишків моделі 4 

Як бачимо залишки не мають строгого нормального розподілу, прослідковується 

лівостороння асиметрія (рис. 2. 26). Проте саме остання модель має найкращі 

результати. Представлений нижче графік розподілу ймовірностей також підтверджує 

про наближення до нормальності розподілу, але з від’ємною асиметрією. 

 

Рис. 2.27. Графік розподілу ймовірностей моделі 4 
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Результати подамо у вигляді рівняння 

l_exportrevenues = -1,73 + 1,02*l_Salesproseeds - 0,256*l_Qofworkers 

                                (0,270)                 (0,0530)               (0,0634) 

 

n = 999, R-квадрат = 0,457  

(стандартні похибки у дужках) 

(2.7) 

 

Перетворивши рівняння 2.7 назад в нелінійний вигляд отримаємо таке: 

Експортна виручка = 0,177*(Salesproceeds1,02)*(Qofworkers-0,256)    (2.8) 

Або 

Експортна виручка = 0,177*(Salesproceeds1,02)/(Qofworkers0,256)    (2.9) 

Отже, експортна виручка компанії на аграрних ринках ЄС прямо залежить від 

реалізації основної продукції. При чому, експортні продажі будуть на 102 % зростати 

швидшими темпами, ніж валова виручка загалом. І обернено залежить від кількості 

персоналу компанії, яка може додати до 25 % експорту. 

Таким чином, наш аналіз міжнародної конкурентоспроможності компаній на 

аграрних ринках ЄС показав, що експортна виручка компанії як показник такої 

конкурентоспроможності найбільше залежить від кількості робітників компанії, а також 

від ефективності продажів компанії загалом. У цілому, отримані результати 

підтверджують оцінки попередніх емпіричних досліджень. Щодо останнього 

детермінанта, то тут зазначити про ймовірний вплив ефекту масштабу на ефективність 

експорту, а також досвіду реалізації продукції. На жаль, такі детермінанти не має 

можливості оцінити. Ми намагалися врахувати такі нюанси, використовуючи моделі з 

випадковими та фіксованими ефектами. Однак, результати були схожими до результатів 

фінальної моделі.  

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження конкуренції та конкурентних переваг компаній на аграрних ринках 

ЄС дозволило зробити такі найважливіші висновки та узагальнення.  
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1. ЄС є одним з найбільших аграрних ринків у світі. На початок 2017 р. аграрний 

ринок ЄС мав загальний дохід 252,4 млрд дол., що становило 1,5 % CAGR в період з 

2012 по 2017 р.  обсяг виробництва на ринку виріс на 0,8 % в період 2012-2016 рр. і склав 

в цілому 861,6 млн тонн в 2016 р. Очікується, що до кінця 2021 р. обсяг ринку зросте до 

939,7 млн тонн, що складе 1,8 % CAGR за період 2016-2021 рр. Зернові є найбільшим 

сегментом ринку сільськогосподарської продукції в Європі, що становить 24,5 % від 

загальної вартості ринку. На сегмент «Фрукти» припадає ще 23,5 % ринку. 

2. Франція є найбільшим сільськогосподарським виробником у Європі, на неї 

припадає 30 % ринку, випереджаючи Іспанію та Італію. В попередні роки ціни були 

знижені, однак несприятливі погодні умови, які останнім часом спостерігалися в цих 

країнах, впливатимуть на висхідний ціновий тренд. Brexit також буде мати вплив на 

сільськогосподарську торгівлю в ЄС. У випадку, якщо митна угода не буде досягнута 

між двома сторонами, головні постачальники аграрної продукції до Великобританії, такі 

як Франція та Німеччина, будуть під негативним впливом. Більше того, можлива 

стратегія протекціонізму, якій слідує США, один з найбільших конкурентів Європи, 

також значним чином вплине на конкуренцію на ринку ЄС та конкурентоздатність 

підприємств з цього регіону. 

3. У зовнішньоторговельному обороті сільськогосподарськими товарами ЄС та 

рештою світу на потік поза межами ЄС становить одну четвертину загальної торгівлі 

ЄС-28, що означає, що близько 75 % всієї сільськогосподарської торгівлі ЄС 

здійснюється між країнами-членами цього інтеграційного утворення. 

4. Конкуренція на ринку сільськогосподарської продукції ЄС обумовлена 

головним чином великою кількістю відносно недиференційованих гравців, які 

працюють в цьому секторі. Ці ж фактори також сприяють зростанню сили споживаців, 

оскільки вони можуть вибирати з-поміж конкуруючих виробників 

сільськогосподарської продукції. Як правило, кілька великих супермаркетів домінують 

в роздрібній торгівлі сільськогосподарською продукцією, і тому учасники ринку 

повинні конкурувати за дуже цінні контракти з цими роздрібними торговцями. Що 

стосується впливу постачальників, в той час як витратні матеріали, такі як хімікати для 

добрива, є досить недиференційованими, компаній, які забезпечують ці ресурси, як 
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правило, відносно більші, ніж ферми, на які вони їх постачають, тому вплив 

постачальників є помірним. 

Загроза від нових учасників залежить від ряду факторів; в той час як вхідні 

витрати і виробничі витрати у великих масштабах можуть бути непідйомними, іноді 

можна вийти на ринок шляхом виробництва одного типу продукту в менших 

масштабах, а так як лояльність покупців низька, нові учасники мають обгрунтовані 

шанси на успіх, якщо у них є якісний продукт. Зростання ринку є низьким, і тому загроза 

з боку нових учасників на цьому ринку оцінюється як помірна.  

5. Найбільшого впливу на сучасному етапі розвитку конкуренції на аграрному 

ринку ЄС має САП.  Аграрний сектор є єдиним сектором ЄС, де є спільна політика. ЄС 

має найбільший захист власних виробників сільськогосподарської продукції серед 

провідних країн, що значно впливає на конкурентоспроможність останніх.  

6. Найважливішими характеристики 3-х останніх етапів еволюції САП, які 

мали найбільше значення для конкуренції на аграрних ринках ЄС, є наступне. По-

перше, те, що з 2000 р. офіційно декларується та реалізовується політика в рамках САП 

щодо підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, продукції, фермерів. 

Водночас, інструменти підтримки виробників зміщуються з фінансових та кількісних, 

які довели свою неспроможність та ефективність, до більш якісних, наприклад, 

підвищення стандартів продукції. По-друге, фінансові інструменти еволюціонували в 

бік виплат, які не пов’язані з обсягами виробництва. 

7. Внутрішня підтримка включає підтримку цін та прямі субсидії, що 

сплачуються урядом фермерам. Платежі, які найбільше спотворюють торгівлю – це ті, 

які пов’язані з рівнями виробництва (так звані пов’язані прямі виплати), що сприяє 

перевиробництву та зниженню світових цін. 

Прямі виплати, серед фінансових інструментів, найбільше здатні впливати на 

рівень конкуренції на ринках аграрної продукції ЄС, відповідно на 

конкурентоспроможність компаній як з ЄС, так і з третіх країн. Виплати з фондів ЄС в 

рамках САП: по-перше, підвищили продуктивність, вдосконалили структутуру ринків 

та зробили їх більш конкурентними; по-друге, покращили торговельні баланси країн ЄС 

в торгівлі саме аграрною продукцією. 
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У середньому у ЄС-28 співвідношення між  обсягом підтримки з ЄАФГ та 

валовим випуском аграрної продукції становить 10,9 %. Варто відзначити, що у 

порівняні з 2014 р., цей показник знизився на 1,6 %, що говорить про зниження впливу 

САП на рівень конкуренції на аграрних ринках ЄС. 

8. Аналіз еволюції чистої прибутковості аграрних підприємств ЄС вказує на 

загальний тренд до зростання, проте певну нестібільність. Падіння прибутковості 

відбулося в 2008-09 рр, а також в 2015 р. Саме в періоди падіння прибутковості 

фінансування САП зростало, особливо в період фінансової кризи. Зростання фінансової 

допомоги від ЄС призводило до зростання прибутковості вже в наступний рік. Так, після 

зростання фінансування САП в 2008-09 рр, на 4 % в середньому, в 2010 році 

прибутковість вже зросла на 25 %. Аналогічна залежність й для 2015-16 рр.  

9. ЄС варто віднести до групи країн, які характеризуються дуже 

протекціоністською торговельною політикою в аграрній сфері щодо третіх країн. 

Торгові бар’єри дійсно високі, хоча вони пом’якшуються різноманітними схемами 

преференцій, які надають порівняно сприятливі умови доступу для країн, що 

розвиваються, які саме в аграрному секторі й мають найбільші конкурентні переваги.  

Уся агропродукція імпортується під кількома імпортними режимами. Більша 

частина імпорту надходила на ринок ЄС за нульовою ставкою мита в межах режиму 

найбільшого сприяння, включаючи імпорт зернових за умовним обмеженням тарифу, 

що становить приблизно 44 млрд євро. Крім того, приблизно 20 млрд євро імпорту 

сільськогосподарської продукції отримали преференційний безмитний доступ на ринок 

ЄС, і одночасно приблизно стільки ж імпорту надходило за умов повних тарифів 

режиму найбільшого сприяння. 

10. Тарифи не є єдиною перешкодою для імпорту. Так звані нетарифні бар’єри 

є головними перешкодами для експорту країн, що розвиваються, до ЄС. На додаток до 

таких заходів, як імпортні квоти та ліцензії, приклади нетарифних бар’єрів включають 

технічні, санітарні та фітосанітарні правила, яким повинен відповідати імпорт, перш ніж 

вони мають доступ до ринку ЄС. Правила ЄС у цих сферах повинні відповідати 

критеріям, встановленим Угодою про СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи та 

Угодою про СОТ про технічні бар’єри у торгівлі.  
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11. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності компаній на аграрних 

ринках ЄС показав, що експортна виручка компанії як показник такої 

конкурентоспроможності найбільше залежить від кількості робітників компанії, а також 

від ефективності продажів компанії загалом. У цілому, отримані результати 

підтверджують оцінки попередніх емпіричних досліджень. Щодо останнього 

детермінанта, то існує ймовірний вплив ефекту масштабу на ефективність експорту, а 

також досвіду реалізації продукції. На жаль, такі детермінанти не має можливості 

оцінити. Такі нюанси враховувалися, використовуючи моделі з випадковими та 

фіксованими ефектами. Однак, результати були схожими.  

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у роботах 

[12; 13; 17; 19; 21] 
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РОЗДІЛ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПАНІЙ НА АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС  

 

Розвиток торгівлі аграрною продукцією між Україною та ЄС  

Україна є потужним гравцем на міжнародних аграрних ринках. Її експорт 

характеризується високою динамікою вартісних та натуральних показників, а також 

значною кількістю самих компаній-експортерів. Відкритість вітчизняної економіки 

продовжує зростати і нині експортна квота становить понад 41 % (2017 р.). У 2017 р. 

вперше за період незалежності з’явилася національна експортна стратегія, де значна 

увага приділяється АПК. Тому варто очікувати подальшого зростання експорту 

продукції українських аграрних підприємств. 

Аграрні підприємства протягом останнього десятиліття постійно збільшували 

свою частку в загальному національному експорті. З іншого боку, попри останню 

суттєву девальвацію гривні, відповідно зростання конкурентоспроможності внаслідок 

зниження ціни в доларовому еквіваленті, існують аграрні товарні позиції, які не 

демонстрували зростання закордонних продажів. Така різнонаправлена ситуація з 

українським аграрним експортом актуалізує питання міжнародної 

конкурентоспроможності фірм всього сектору.  

Аналіз українського експорту в розрізі загальний/аграрний представлено на рис 

3.1. Як видно, загальний експорт та експорт аграрної продукції, попри певну схожість 

динаміки, характеризується різною амплітудою коливань. Так, за останні десять років 

перший мав середній темп приросту 3,1 %, а аграрний експорт – 16,3 %. Загальний 

експорт різко впав у 2009 році на 40,7 %, а також у 2013-2015 рр. – на 7,8 %, 14,9 %, 29, 

3 % відповідно. Падіння ж аграрного експорту становило максимум 10,6 % у 2009 р. та 

10,9 % у 2015 р. Заслуговує на увагу окремо динаміка частки експорту аграрної 

продукції у загальному експорті. Як видно з правої шкали рис. 3.1. у періоди 

найбільшого падіння сукупного експорту частка аграрного експорту зростала, 

наприклад у 2009 р. та, особливо, після 2009 р. У цілому, темп приросту частки 

аграрного експорту – 18,3 % на рік. Звісно, стрімка динаміка частки аграрного експорту 

несе в собі загрози подальшого перекосу структури вітчизняної економіки. Зростання 
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експорту мало би більше позитивних ефектів, якби це стосувалося продукції харчової 

промисловості, де доданої вартості значно більше.  

  

Рис. 3.1. Загальний та аграрний експорт, 2006-2016 рр. [275] 

Отже, на тлі зменшення обсягу загальної експортної виручки зростає частка 

сільськогосподарської продукції. За останні 5 років частка продукції АПК у структурі 

експортної виручки України зросла з 26 % у 2012 році до 42 % у 2016. За перше півріччя 

2017 року, частка сільськогосподарської продукції у структурі експорту України 

складає 42,2 %. Проте варто зазначити, що основу аграрного експорту все ще становить 

експорт сировини, а саме продукція рослинного походження – пшениця, кукурудза, 

ячмінь та соєві боби. За січень-червень 2017 року сумарна частка продукції 

рослинництва у структурі аграрного експорту України складала 49,3 % [51]. 

Рисунок 3.2. демонструє абсолютне домінування у експорті: 1. зернових культур 

(44,5 %); 2. жирів  та олії тваринного або рослинного походження; продуктів їх 

розщеплення; готових харчових жирів; воски тваринного або рослинного походження 

(24,5 %); 3. насіння і плодів олійних рослин; іншого насіння, плодів та зерна; технічих 

або лікарських рослини; соломи і фуражу (14,3 %); 4. молока та молочних продуктів; 

яєць птиці; натурального меду; їстівних продуктів тваринного походження, в іншому 

місці не зазначених (4,8 %). Разом згадані товарні групи складають понад 91 %.  

Варто відзначити, що за вказаний період частка зернових зменшилася на 3,1 %, 

жирів та олії рослинного та тваринного походження – на 4,7 %. Інші товарні групи 

збільшили свою частку, при чому група «інші» – в 4 рази.  
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Рис. 3.2. Структура експорту аграрними товарами [275] 

Локомотивом нарощення аграрного експорту стало збільшення реалізації 

кукурудзи на 34,6 % (553,7 млн дол. США). Також, за результатами 2016 року Україна 

є світовим лідером з виробництва і експорту соняшникової олії, подібна тенденція 

зберіглася і в 2017 році. Зовнішні поставки соняшникової олії зросли на 27% (498,3 млн 

дол США). Експорт зернових культур зріс на 614,1 млн дол. США, а експорт насіння і 

плодів олійних культур – на 175,4 млн дол. США (де ключове місце займають соєві 

боби). Експорт останніх у першому півріччі 2017 порівняно з 2016 зріс на 33,5% або 

147,4 млн дол. США [51]. 

Таблиця 3.1 

Аграрна продукція України з високою часткою в світовому експорті 

Код 
УКТЗЕД 

Назва позиції Вартість 
експорту, 
2016, тис. 

дол 

Річний 
приріст 

вартості, 
2012-2016 
(%, p.a.) 

Річний 
приріст 

вартості, 
2015-2016 
(%, p.a.) 

Річний 
приріст 

світового 
імпорту, 
2012-2016 
(%, p.a.) 

Частка в 
міжнародному 

експорті 

Місце в 
міжнародному 

експорті 

100829 Просо 
19061 14 68 0 21,1 1 

151211 Олії 
соняшникова 
або сафлорова 
та їх фракції - 

3537600 -1 16 -5 55 1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

'10 '15 '12 '04 '02 '08 інші
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сирі 

100119 Пшениця 
тверда 

543340 -1 2 -1 15,3 2 

010633 Страуси; ему 73 209 421 14 8,1 3 

020210 Туші та 
напівтуші 
морожені 

7062 -31 -41 -11 6,1 3 

100111 Пшениця 
тверда для 
посіву 

10988 11 241 -11 12 3 

100821 Просо насіння 
для посіву 

2640 -6 120 -16 12,4 3 

120750 Насіння гірчиці 21219 5 -4 -1 9,9 3 

151219 Олії 
соняшникова, 
сафлорова або 
бавовняна та їх 
фракції, без 
зміни хімскладу 
- інші 

238301 6 7 -3 7,2 3 

100590 Кукурудза  2802951 -6 -32 -6 10,4 4 

100890 Інші злаки 
11340 371 53 12 6,2 4 

071310 Горох 
112677 10 118 8 4,9 5 

100390 Ячмінь 433542 -8 -37 -8 7,4 5 

120510 Насіння рапсу, 
чи кользи, з 
низьким 
вмістом 
ерукової 
кислоти 

372941 -20 -39 -9 4,5 5 

151511 Олія з льону 
сира 

3661 10 6 -13 3,8 5 

080232 Горіхи волоські, 
очищені  

63983 -8 -30 2 3,6 6 

Джерело: складено автором на основі [275] 

Як бачимо, станом на початок 2017 року Україна мала перше місце в світі щодо 

проса та олії соняшникової або сафлорової. Їх частка в світовому експорті в цей самий 

період становила – 21 % та 55 % відповідно. Друге місце вітчизняні експортери посіли 

в торгівлі пшеницею твердою з 15,3 % світового експорту. 6 товарних підпозицій 

українського експорту зайняли 3 місце. Просо також дуже активно вивозять з України і 

для посівів (12,4 % світового експорту). Кукурудза, яка стає дуже популярною, має 10,4 

% світового експорту.  

Аналіз динаміки приросту вартості експорту показав, що найбільше за 2012-2016 

рр. зросли підпозиції «інші злаки» та «страуси; ему». Остання, з вартістю експорту в 70 

тис дол., в 2016 року зросла за цей самий період аналізу в 2 рази і зайняла 8 % світового 
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експорту. Найбільше падіння зафіксоване для морожених туш та напівтуш, насіння 

рапсу та волоських горіхів. 

Основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції 

залишається ринок Азії, котрий дещо зменшив частку в структурі українського експорту 

у першому півріччі 2017 до 42 %, з 45 % у першому півріччі 2016 р. Основними 

країнами-партнерами з Азії у поточному році виступали – Індія, Туреччина і Китай. На 

другому місті – країни ЄС, з часткою в 31,1%, де головними партнерами є Нідерланди, 

Іспанія і Італія. Трійку лідерів закривають країни Африки, котрі в свою чергу збільшили 

частку на 2,5%. Основними партнерами з Африки є Єгипет, Туніс і Марокко. Також 

спостерігається незначне пожвавлення торгівлі з країнами СНД. 

 

Рис. 3.3. Географічна структура українського експорту, 1-е півр.2016-17 рр. 

[51] 

Як бачимо з рис. 3.3., за останні роки частка ЄС постійно зростає. Цьому сприяють 

ряд чинників: від географічної близькості, відповідно логістичної зручності, до 

поступового спрощення процедур доступу на цей ринок. Крім того, ринок аграрної 

продукції ЄС є одним з найбільших у світі, що було дуже детально проаналізовано у 

другому розділі. 

За останні пять років Україна наростила постачання до ЄС таких товарних 

позицій: жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції – у 12,8 разів, макуха та 

інші тверді відходи і залишки з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової 
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кислоти – у 8,2 рази, кукурудза – у 6,1 рази, пластівці та гранули з картоплі – у 4,6 рази, 

спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина 

або вичавок винограду – у 3,9 рази, інше борошно з насіння чи плодів олійних культур 

– у 3,4 рази, інший цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста 

цукроза, у твердому стані – у 3,3 рази, інша макуха та тверді відходи, залишки з насіння 

свиріпи або ріпаку – у 3 рази, крупи та крупка із зерна інших зернових культур – у 3 

рази. 

Також варто звернути увагу на товарні позиції, що імпортуються Європейським 

Союзом, з високою часткою українського продукту.  

 

Рис. 3.4. Товарні підпозиції з найбільшим імпортом ЄС з України, 2016 р. 

[275]  

Як бачимо, найбільшу частку в імпорті ЄС аграрних продуктів з України 

становлять: кукурудза – 33 %; сира соняшникова олія – 29 %, насіння ріпаку – 10 %. 

Таким чином, концентрація імпорту з України на рівні трьох найбільших товарів 

становить 70,65 %, що вказує на структурну слабкість аграрного експорту з цим 

регіоном. Ситуація слабко змінюється для 5 та 10 найважливіших товарних підпозицій 

– 79,5 % та 87,8 %. 

Таблиця 3.2 

Імпортні товари ЄС із значною часткою українського імпорту у 2016 році 

Код 
УКТ 
ЗЕД 

Найменування Імпорт в 
ЄС - 

всього, 
тис дол. 

Імпорт в 
ЄС з 

України, 
тис. дол. 

Частка 
українських 

товарів в 
імпорті,% 

33%

29%

10%

5%
4%
2%

17%

100590 - Кукурудза

151211 Олії соняшникова або 
сафлорова та їх фракції - сирі

120510 - насіння свиріпи або 
ріпаку з низьким вмістом 
ерукової кислоти

100199 - Пшениця і суміш 
пшениці та жита

120190 - Соєві боби, 
подрібнені або неподрібнені

040900 - Мед натуральний
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151211 
Олії соняшникова або сафлорова та їх фракції 
- сирі 

2134060 1106381 0,5184395 

100790 Сорго зернове 37837 13740 0,36313661 

100829 Просо  43403 14319 0,32990807 

100590 Кукурудза 5108272 1274856 0,24956698 

120750 Насіння гірчиці 113529 18621 0,16401977 

140490 
Матеріали рослиного походження, в іншому 
місці не названі та не включені - інші 

220440 35250 0,15990746 

090921 Насіння коріандру 20516 2766 0,1348216 

110429 Зерно злаків – інших злаків 94972 9415 0,09913448 

100821 Насіння проса для посіву 5925 557 0,09400844 

040900 Мед натуральний 980983 81990 0,08357943 

Джерело: складено автором на основі [275] 

Аналіз найбільш популярних товарних підпозицій в українському експорті до ЄС 

демонструє значну відмінність зі структурою аграрного експорту загалом. Суттєву 

частку в імпорті ЄС з України займає олії соняшникова або сафлорова та їх фракції – 

сирі – 52 %, сорго зернове – 36 %, просо – 33 %, а також кукурудза – 25 %. Тобто, кожна 

четверта тонна імпортної кукурудзи в ЄС походить з України.  Мед натуральний має 

лише 8 % в загальному імпорті ЄС. Проте це дані на початок 2017 р. Можна з 

упевненістю говорити, що його частка буде рости.  

У цілому, географічна структура українського аграрного експорту до ЄС не є 

дуже різноманітною. Основними ринками експорту вітчизняної аграрної продукції є 

такі країни, як Іспанія (23 %), Італія (16 %), Нідерланди (15 %), Польща (8 %), Німеччина 

та Франція (8 %). Саме до цих країн Україна спрямовує понад 78 % власного експорту 

аграрної продукції до країн ЄС. Наприклад, до Іспанії Україна найбільше експортує 

кукурудзи (425,5 млн. дол.) сирої соняшникової олії (310 млн дол.). Варто відзначити, 

що українська соняшникова олія становить 73 % всього імпорту цієї країни, а 

субпродукт олійно-жирової галузі – соняшникова макуха – складає 78 % імпорту цього 

товару.  
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Рис. 3.5. Основні ринки експорту вітчизняної аграрної продукції [275] 

Структура імпорту Італії несуттєво відрізняється. Зернові (група 10) та рослині й 

тваринні жири (група 15) становлять 80 % імпорту з України за вартістю. Кукурудза 

складає понад третину (231 млн дол.) і займає 26 % в італійському імпорті цього товару. 

Варто відзначити, що у цілому така ж ситуація з домінуванням кукурудзи та 

соняшникової олії характерна для більшості названих вище країн ЄС, 

З-поміж всієї номенклатури агропродовольчої продукції, що експортується з 

України, найбільшу частку займають групи: 10 зернових культур – 1,554 млрд дол.; 15 

тваринні та рослинні жири – 1,279 млрд дол.; 12 насіння рослин – 645 млн дол. 

Здійснимо їх аналіз детальніше. 

Загалом у 2016 році Україна експортувала до країн Європейського Союзу товарів 

рослинного походження на суму в 3,7 млрд дол. США. Найпомітніший внесок, майже 

половина, належить кукурудзі. На другому місці – пшениця та суміш пшениці та жита, 

які майже в 5 разів мають меншу вартість. 3 позиція ще більшою мірою поступається 

попереднім.   

Дані таблиці вказують на те, що ЄС на протязі 2011-2017 рр. купувала як мінімум 

третину українських зернових. 
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Рис. 3.6. Структура експорту з України до ЄС продукції 10 групи (зернові), 

2015-2016 рр., млн дол.[275] 

Як видно з табл. 3.3., найбільшими імпортерами зернових з України є Іспанія, 

Нідерланди та Італія. Перші дві названі країни імпортують майже третину кожна. 

Найменше, серед представлених країн, купують Мальта та Австрія, проте вони 

демонструють дуже стрімку динаміку споживання, особливо Мальта. 

Таблиця 3.3 

Головні імпортери зернових, 2011-2017 рр, млн дол 

Імпортери 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2017 

Світ 3617,212 6971,048 6371,335 6544,132 6057,49   

ЄС 1031,619 1981,011 1722,594 1805,433 1625,848 1504,117 1719,005 

Австрія 1,118 0,22 0,162 1,4 3,058 4,82 3,987 

Бельгія 0,786 79,912 61,299 98,759 45,889 88,975 82,118 

Кіпр 4,626 6,024 14,4 21,487 5,603 14,385 27,464 

Німеччина 8,923 28,327 57,609 86,397 81,266 56,296 23,21 

Греція 15,957 5,26 13,873 9,92 13,734 20,107 27,182 

Ірландія 7,013 62,362 106,737 59,961 49,304 41,548 25,239 

Італія 120,509 221,887 311,344 292,024 317,23 314,173 317,753 

Литва 18,3 17,169 39,588 44,482 16,444 3,056 8,063 

Мальта 0,006 0 0,005 0 9,48 1,52 1,211 

Нідерданди 139,713 167,746 261,639 315,457 295,154 214,442 472,126 

Польща 29,964 14,736 20,185 15,14 23,471 28,968 28,047 

Португалія 143,219 262,303 162,878 109,435 129,071 116,967 119,248 

Іспанія 522,751 1056,638 545,984 620,685 593,162 544,394 499,616 

Великобританія 10,349 32,239 66,626 108,033 38,307 44,801 65,835 
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Джерело: складено автором за [275] 

Серед продукції рослинного походження також виділяється група 12 – жири 

рослинного та тваринного походження. Розподіл за позиціями даної групи 

представлений на рис. 3.7.  

 

Рис. 3.7. Структура експорту з України до ЄС продукції 12 групи (олійні), 

2015-2016 рр., млн дол. (логарифмічна шкала) [275] 

Експорт до ЄС насіння і плодів олійних культур в 2016 році склав 645,2 млн дол. 

(понад 40 % загального експорту цих продуктів), де лише насіння свирипи або ріпаку 

ріпаку експортовано на 366 млн дол. США. Другою найважливішою позицією в цій 

групі є соєві боби – 142,8 млн дол. Окрім насіння соняшнику, інші товарні позиції 

продемонстрували падіння або незмінну динаміку. Товари, що відносяться до даної 

групи, найактивніше купуються Францією, Польщею, Німеччиною, Бельгією, та 

Португалією. 

Таблиця 3.4 

Найбільші імпортери насіння і плодів олійних культур, 2011-2017 рр. 

Імпортери 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2017 

Світ 1434,8 1754,0 2048,0 1687,7 1475,5   

ЄC 920,6 1229,1 1249,7 921,2 647,2 607,9 663,3 

Франція 156,3 113,9 270,5 127,5 178,7 112,9 112,7 

Польща 171,9 213,7 97,0 74,1 56,0 95,8 108,2 
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Німеччина 81,7 22,6 98,1 70,4 18,9 89,6 86,4 

Бельгія 86,6 148,7 152,2 153,7 103,3 67,8 68,6 

Португалія 26,6 51,2 44,5 83,0 108,1 59,2 71,1 

Греція 11,5 61,9 59,0 62,0 31,9 58,5 70,6 

Італія 160,5 319,4 189,0 85,9 28,0 33,5 46,0 

Іспанія 26,3 79,8 51,9 34,5 24,6 29,2 41,6 

Угорщина 14,0 24,5 17,3 30,0 10,6 14,3 11,1 

Румунія 0,7 12,0 11,9 16,4 13,9 14,1 14,3 

Австрія 4,4 7,3 6,2 8,9 11,3 13,8 15,7 

Болгарія 4,2 3,9 7,9 3,8 4,5 8,0 6,6 

Нідерланди 154,6 159,9 233,1 136,0 46,3 3,0 3,3 

Джерело: складено автором за [275] 

І третя найбільша товарна група – 15 жири та олії тваринного або рослинного 

походження. Розподіл по позиція представлено нижче.  

 

Рис. 3.8. Структура експорту з України до ЄС продукції 15 групи (олія, 

жири та масла), 2015-2016 рр., млн дол. [275] 

Експорт соняшникової олії сьогодні є однією з найбільших статей вітчизняного 

експорту, про що йшлося вище, коли аналізували продукти з найбільшою часткою в 

імпорті ЄС (див табл. 3.2), складаючи понад 90 % від обсягів внутрішнього виробництва. 

При цьому експорт до ЄС становить майже 30 % від загальних експортних поставок за 

кордон. Найбільшими споживачами виступають Іспанія, Нідерланди та Італія, чия 

сукупна частка переважає 50 % від загальноєвропейського обсягу. 
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Імпорт продукції тваринництва до ЄС з України є значно меншим, в першу чергу, 

через складніші умови виходу, зокрема ФСЗ. Першими експортерами тваринницької 

продукції до ЄС таку можливість отримали птахівники. З 23 липня 2014 р., після 

тривалої підготовки, чотири українські птахофабрики отримали дозвіл на експорт своєї 

продукції на європейські ринки. З кожним роком кількість підприємств та номенклатура 

розширюється. Наразі дуже активними є виробники молочної продукції. Перша місія 

Європейської Союзу з перевірки української молочної продукції для надання дозволу 

на експорт даної продукції до ЄС  відбулася в кінці вересня – на початку жовтня 2014 р. 

Інспектори перевірили молокопереробні підприємства, які виявили бажання поставляти 

свою продукцію на європейські ринки, їх постачальників, лабораторії, які перевіряють 

якість сировини та продукції, а також державні контролюючі органи. Зауважимо, що 

перевірка стосується не окремих підприємств, а всієї системи виробництва і контролю в 

Україні. Станом на 6 лютого 2018 року вже 43 українських підприємства молочної 

галузі мають дозвіл на експорт до ЄС.   

В 2016 р. продукції тваринного походження було експортовано на суму трохи 

більше 205 млн дол. Більше половини склала група 04  

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед – 92 млн дол. Також близько 

25 % зайняла група 02 м’ясо та їстівні продукти – 84,8 млн дол. 

В контексті експорту продукції рослинного походження варто відзначити 

поставки меду до ЄС, які Україна стрімко нарощує. Якщо у 2009 році імпорт 

українського меду на європейські ринки склав лише 5,06 тис. т на 11,7 млн дол., в 2013 

році вже 17,15 тис. т. на 41,8 млн дол., в 2016 р. – на рекордні  81,99 млн дол. 42,6 тис 

тон, що склало майже 80 % всього експорту меду. Вітчизняний мед користується дуже 

великою популярністю в ЄС, і Україна швидко використовує щороку квоти в рамках 

АТП. Найбільше імпортує 3 країни: Польща (14,6 тис. т в 2016 р.), Німеччина (12,9 тис. 

т), Франція (4,6 тис. т). 

Аналіз лише динаміки та структури українського аграрного експорту не дозволяє 

зробити якісні висновки щодо конкурентоспроможності та перспективності товарів та 

аграрних підприємств. Для досягнення цього завдання використаємо методи, які були 

детально проаналізовані в 1.2., окрема індекс виявлених порівняльних переваг (Revealed 
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Comparative Advantage, RCA). 

Варто нагадати, що цей індекс вказує на те, яким є співвідношення частки 

експорту досліджуваної галузі у загальному обсязі експорту аналізованої країни до 

частки експорту галузі в загальному обсязі світового експорту (чи в об’єднанні країн, 

наприклад ЄС) [294]. Якщо значення індексу є більшим за 1, то тоді порівняльна 

перевага вважається виявленою, тобто аналізований товар є відносно 

конкурентоспроможним на міжнародному чи регіональному ринках. Рівень 

міжнародної конкурентоспроможності товару відповідно до значень вказаного індексу 

можна поділити на чотири типи (табл. 3.5): 

Таблиця 3.5 

Типи міжнародної конкурентоспроможності товару за індексом Баласса 

Значення RCA Тип конкурентоспроможності 
(0; 1 ] Відсутність конкурентоспроможності 
(1;2] Слабка конкурентоспроможність 
(2;4] Істотна конкурентоспроможність 
>4 Сильна конкурентоспроможність 

Джерело: складено на основі [284]. 

Конкурентоспроможність товару може визначатись як на глобальному рівні, так і 

на регіональному чи субрегіональному рівнях або ж обмежуватись лише аналізом 

торгівлі між двома країнами. В таблиці 3.6 наведені розраховані в динаміці індекси 

Баласси для аграрних груп товарів України на світовому ринку. До розрахунку бралися 

товарні групи 1-16 УКТЗЕД. Як бачимо, лише група 04 «Молоко та молочні продукти, 

яйця птиці, натуральний мед» має слабку конкурентоспроможність, в решти – вона 

взагалі відсутня.  

Таблиця 3.6 

Індекс RCA для продуктів тваринного походження 

Товарна група 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
01. Живі тварини 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 
02. Мясо та їстівні субпродукти 0,4 1,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,0 1,4 0,9 
03. Риба і ракоподібні, 
молюски та інші водяні 
безхребетні 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

04. Молоко та молочні 
продукти; яйця птиці; 
натуральний мед; їстівні 

2,8 18,5 2,5 2,7 2,2 2,0 2,2 2,1 2,2 1,4 
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продукти тваринного 
походження, в іншому місці не 
зазначені 

05. Інші продукти тваринного 
походження, в іншому місці не 
зазначені 

0,5 2,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 0,6 

Джерело: розраховано автором на основі [275]. 

Міжнародна конкурентоспроможність продуктів рослинного походження 

знаходиться на вищому рівні. Як бачимо з таблиці 3.7, сильна конкурентоспроможність 

характерна для зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного 

походження, рослинних матеріалів для виготовлення плетених виробів, насіння і плоди 

олійних рослин. Продукція борошномельно-круп’яної промисловості маю слабкий 

рівень міжнародної конкурентоспроможності. У решти товарних груп 

конкурентоспроможність відсутня. 

Таблиця 3.7 

Індекс RCA для продуктів рослинного походження 

Товарна група 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

06. Живі дерева та інші рослини; цибулини, 
коріння та інші аналогічні частини рослин; 
зрізані квіти і декоративна зелень 

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

07. Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби 0,4 3,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,9 

08. Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових 
або динь 

0,6 4,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 

09. Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і 
прянощі 

0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

10. Зернові культури 2,9 68,0 14,2 8,6 8,2 15,6 15,5 19,3 25,4 25,4 

11. Продукція борошномельно-крупяної 
промисловості; солод; крохмалі; інулін; 
пшенична клейковина 

1,6 21,2 2,0 1,7 1,6 1,5 2,1 2,2 2,8 1,9 

12. Насіння і плоди олійних рослин; інше 
насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські 
рослини; солома і фураж 

4,3 42,8 5,5 4,7 4,6 5,0 6,1 5,9 7,3 6,9 

13. Шелак природний неочищений; камеді, 
смоли та інші рослинні соки і екстракти 

0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Рослинні матеріали для виготовлення 
плетених виробів; інші продукти рослинного 
походження, в іншому місці не зазначені 

1,1 10,0 13,7 0,5 0,5 0,4 19,5 33,3 27,5 16,8 
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15. Жири та олії тваринного або рослинного 
походження; продукти їх розщеплення; готові 
харчові жири; воски тваринного або рослинного 
походження 

7,8 41,6 8,4 9,4 8,1 10,5 10,6 13,9 16,6 18,6 

Джерело: розраховано автором на основі [275] 

Теоретичний базис для індексу Баласси як індикатора порівняльної переваги 

заклав Хіллман [179], наполягаючи на необхідній та достатній умові для 

репрезентативності дотримання наступних умов (формули 3.1 і 3.2): 

𝟏 −
𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒊𝒘
>

𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒓𝒋
(𝟏 −

𝑿𝒓𝒋

𝑿𝒓𝒘
),                                               (3.1) 

або 

𝟏
𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒊𝒘
𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒓𝒋
(𝟏

𝑿𝒓𝒋

𝑿𝒓𝒘
)
 > 𝟏,                                                (3.2) 

де  – частка світового ринку країни j в галузі i (рівень ринкової влади країни j 

на світовому ринку галузі i; 

 – рівень спеціалізації експорту країни j в галузі і; 

 – частка експорту країни j у світовому експорті 

Цей індекс вказує на те, чи зростання експорту певної групи товарів аналізованої 

країни призводить до відповідного зростання індексу Баласси. В табл.3.8 наведені 

розраховані показники індексу Хіллмана для груп товарів, для яких було виявлено хоча 

б слабку конкурентоздатність на поч. 2017 р.  

Таблиця 3.8 

Індекс Хіллмана для окремих груп товарів України (2017 р.) 

Товарна група Значення 
індексу 

04. Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти 
тваринного походження, в іншому місці не зазначені 157,4 

10. Зернові культури 6,3 
11. Продукція борошномельно-крупяної промисловості; солод; крохмалі; інулін; 
пшенична клейковина 494 

12. Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або 
лікарські рослини; солома і фураж 25,4 

14. Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 
рослинного походження, в іншому місці не зазначені 963 
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15. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; 
готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження 9,4 

Джерело: розраховано автором 

Оскільки індекс Хіллмана для всіх аналізованих груп товарів більший за 1, можна 

стверджувати про репрезентативність індексу Балласи та його монотонність. 

В результаті проведених розрахунків індексу Баласси для торгівельних 

показників України на світовому аграрному ринку виявлено, що основними товарними 

групами, на яких вона спеціалізувалася у 2016 р., були зернові культури, жири та олії 

тваринного та рослинного походження, рослинні матеріали для виготовлення плетених 

виробів, насіння і плоди олійних рослин. Загалом, з 15 аналізованих товарних груп лише 

для 4 спостерігається наявність сильної конкурентоспроможності, ще для 2 – слабкої і 

для решти розділів агарних товарів – відсутня конкурентоспроможність в експорті на 

світовому ринку. 

  

Рис. 3.9. Динаміка індексу RCA для найбільш конкурентоспроможних 

товарних груп  

На рис.3.9 відображено динаміку індексу Баласси для груп товарів, які 

визначають спеціалізацію України на світовому аграрному ринку. 

Оцінка конкурентоспроможності аграрної продукції щодо ринку ЄС-28 виявила 

цікаву особливість: високий рівень конкурентних переваг на цьому важливому для 

українських аграріїв ринку мають ті ж товарні групи, що й на міжнародному, але 

значення індексу  RCA для них є значно вищим. Тобто, українська аграрна продукція 
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має вищі порівняльні переваги на ринку ЄС, ніж на світовому ринку (якщо 

використовувати підхід Баласси).  

У випадку з ЄС індекс Хіллмана для аналізованих груп товарів також більший за 

1, що дозволяє стверджувати про репрезентативність індексу Балласа та його 

монотонність. 

Таблиця 3.9 

Індекс RCA для аграрної продукції на ринку ЄС-28 

Товарна група 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Живі тварини 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 

М’ясо та їстівні субпродукти 0,3 1,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 0,7 

Риба і ракоподібні, молюски та інші 
водяні безхребетні 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Молоко та молочні продукти; яйця 
птиці; натуральний мед; їстівні 
продукти тваринного походження, в 
іншому місці не зазначені 

1,6 10,2 1,4 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2 0,7 

 Інші продукти тваринного 
походження, в іншому місці не 
зазначені 

0,5 2,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 0,6 

Живі дерева та інші рослини; 
цибулини, коріння та інші аналогічні 
частини рослин; зрізані квіти і 
декоративна зелень 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і 
бульби 

0,4 2,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 

Їстівні плоди та горіхи; шкірки 
цитрусових або динь 0,6 4,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,9 

Кава, чай, мате, або парагвайський чай, 
і прянощі 

0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

 Зернові культури 4,9 105,4 21,2 11,8 11,7 22,8 20,5 26,6 34,0 35,8 

 Продукція борошномельно-круп’яної 
промисловості; солод; крохмалі; 
інулін; пшенична клейковина 1,3 16,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,6 1,7 2,3 1,4 

 Насіння і плоди олійних рослин; інше 
насіння, плоди та зерна; технічні або 
лікарські рослини; солома і фураж 8,2 82,0 11,7 9,6 8,4 9,4 12,2 12,9 16,2 15,1 

Шелак природний неочищений; 
камеді, смоли та інші рослинні соки і 
екстракти 

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Рослинні матеріали для виготовлення 
плетених виробів; інші продукти 
рослинного походження, в іншому 
місці не зазначені 

1,8 15,3 2,5 1,6 1,2 0,7 40,2 74,9 58,4 38,9 

 Жири та олії тваринного або 
рослинного походження; продукти їх 
розщеплення; готові харчові жири; 
воски тваринного або рослинного 
походження 

10,7 55,6 10,9 13,1 11,1 13,2 11,9 16,5 20,2 22,2 
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Джерело: розраховано автором основі [275]. 

Ще одним підходом, який дозволяє визначити спеціалізацію країни на експорті 

певної групи товарів та розкриває відносну перевагу при такому експорті, є показник 

відносної експортної переваги галузі (RXA), запропонований Т. Вольрасом. Результати 

розрахунків показників RXА для товарних груп аграрної сфери підтвердили 

спеціалізацію, виявлену за допомогою індексу RCA (рис. 3.9) 

 

Рис. 3.10. Порівняння індексів RСA та RХA для міжнародного та ринку ЄС-

28, 2016 рік 

Як бачимо на рис. 3.10, показник відносної експортної переваги галузі для ЄС 

також є вищим, ніж для міжнародного ринку. Для ЄС молоко та молочні продукти, яйця 

птиці, мед не мають виявлених конкурентних переваг.  

Таким чином, Україна активно продовжує нарощувати експорт аграрної 

продукції на міжнародні ринки. Серед регіональних ринків ЄС займає особливе місце, 

як за динамікою, так і структурою експорту. Найбільше ЄС імпортує з України 

продукції рослинного походження. Особливо виділяються три товарні групи: зернові 

культури, тваринні та рослинні жири, насіння рослин. По деяких товарах частка України 

в імпорті ЄС перевищує 50 %, наприклад, рослинні олії.  

Аналіз конкурентоспроможності з використанням індексу виявлених 

порівняльних переваг підтвердив те, що серед української аграрної продукції найбільш 
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конкурентоспроможними є товари рослинного походження, зокрема: зернові культури, 

жири та олії тваринного або рослинного походження, рослинні матеріали для 

виготовлення плетених виробів, насіння і плоди олійних рослин. Серед товарів 

тваринного походження лише молоко та молочні продукти, яйця птиці та натуральний 

мед мають слабкий рівень конкурентоспроможності. Українська аграрна продукція має 

вищі показники виявлених конкурентних переваг на ринку ЄС-28, ніж на міжнародному 

ринку. 

 

Детермінанти експортної конкурентоспроможності аграрної продукції 

українських компаній на ринках ЄС 

Аналіз аграрного експорту вище виявив посилення ролі аграрної продукції в 

експорті України, а також зростання частки ЄС в ньому. В другому розділі було 

виокремлено та емпірично оцінено детермінанти конкурентоздатності підприємств на 

ринку аграрної продукції ЄС. Далі здійснимо аналіз чинників торговельної 

конкурентоздатності українських підприємств. На самому початку, варто підкреслити, 

що глибина аналізу обмежується наявною у відкритому доступі статистикою.  

Наше дослідження детермінантів здійснимо в два етапи. На першому етапі 

проаналізуємо та виявимо зв’язок для агрегованих даних на рівні сектору сільського 

господарства. На другому етапі, на основі зібраних даних з таких джерел, як дані митної 

статистики України, фінансової звітності підприємств, та іншого, дослідимо 

безпосередньо чинники на рівні підприємств. Тобто, виявимо екзогенні та ендогенні 

детермінанти, аналогічно до Розділу 2. 

Розпочнемо з оцінки впливу агрегованих даних за результатами діяльності 

підприємств з сектору сільського господарства (секція А КВЕД ДК 009:2010)1 на 

експорт аграрної продукції до ЄС.  

Для оцінки впливу використаємо багатофакторний регресійний аналіз. В якості 

залежної змінної (Y) обираємо вартість експорту аграрної продукції. Дані для залежної 

                                           
1 Секція А КВЕД-2010 включає три розділи: окрім сільського господарства, ще лісове господарство та 

лісозаготівлі, рибне господарство. Відсутня методологічна можливість розділення даних для цих трьох видів 
економічної діяльності. Проте, це не надто впливатиме на результати нашої оцінки, оскільки сільське господарство 
домінує в цій секції.  
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змінної завантажуємо з сайту Державної фіскальної служби [51] та UN Comtrade 

Database [275]. Вказана статистика була детально проаналізована раніше. 

Незалежні змінні поділяємо на декілька груп: інституційні чинники країни 

експорту, тобто України; показники структурної статистики діяльності підприємств, а 

також фінансові показники. Їх опис подано в таблиці нижче.  

 Змінна Пояснення Джерело 

 RealGDP_rate Темпи зростання реального ВВП, % до попереднього року Державна служба статистики, FAO, 

World Bank 

 Inflation середньорічна інфляція, % до попереднього року Державна служба статистики, FAO, 

World Bank 

 Exchange_rate Обмінний курс USD/UAH НБУ 

 

GVA 

Валова додана вартість у аграрному секторі Державна служба статистики, FAO, 

World Bank 

 Empl Зайнятість в аграрному секторі, в млн. осіб Державна служба статистики, FAO 

 

Share_tot_emp 

Частка в загальній зайнятості, % Державна служба статистики, FAO, 

World Bank 

 Ex_ag_total Вартість експорту аграрної продукції, млрд дол. UN Comtrade 

 

Share_ag_tot 

Частка аграрного експорту в загальному експорті України, 

% 

UN Comtrade 

 Ex_ag_EU Вартість аграрного експорту до ЄС-28, млрд дол UN Comtrade 

 

аg_output 

Змінна вартості виробництва аграрної продукції, % до 

попереднього року 

Державна служба статистики, FAO, 

World Bank 

 Total BOT Трансфери виробникам та інші державні виплати, млрд дол OECD PSE/CSE database 

 BOT share Частка BOT у вартосі аграрної продукції OECD PSE/CSE database 

 tax payments Кількість платежів на рік, од Doing business 

 Tot_tax_rate Загальна ставка податків та внесків (% до прибутку) Doing business 

 Value of Export Вартість експортування, в дол США Doing business 

На початковому етапі аналізу за залежну змінну візьмемо: динаміку вартості 

загального аграрного експорту України (Ex_ag_total), частку аграрного експорту в 

загальному експорті України (Share_ag_tot), вартість аграрного експорту до ЄС-28 

(Ex_ag_EU). Оскільки нами було відібрано спостереження змінних лише за 11 періодів, 

це зумовлює необхідність обраховувати декілька регресій. Задля оптимізації аналізу 

побудуємо кореляційну матрицю, яка дозволить виявити регресори з найбільшим 

зв’язком з регресантом, та попередить мультиколінеарність (див Рис. 3.11.). 
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Рис. 3.11. Кореляційна матриця 

Знайдемо оцінки регресорів для залежної змінної «динаміка загального аграрного 

експорту України» (Ex_ag_total). Виходячи зі значень кореляції (див. Рис. 3.11. 

Кореляційна матриця) між змінними для оцінки впливу на залежну змінну вартості 

експорту аграрної продукції відберемо регресори, які мають найбільший зв’язок: 

зростання реального ВВП, доданої вартості аграрного сектору, валютного курсу, а 

також вартості оформлення експорту. Результати оцінки представлені нижче.  

Таблиця 3.10 

Модель 1: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_ex_ag_total 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const −8,02370 3,59968 −2,229 0,0258 ** 
RealGDP_rate 2,06865 0,673251 3,073 0,0021 *** 
dif_exchange 0,121032 0,0973234 1,244 0,2136  
dif_GVA 0,723276 0,178082 4,061 <0,0001 *** 
dif_value_export −0,425819 0,397335 −1,072 0,2839  

 
Середнє зал. змін.  5,048486  Ст. Відх. зал. змін.  26,34150 
Сума кв. залишків  734,6573  С.П. регресії  11,06539 

Кореляційна матриця
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R-квадрат  0,894122  Скориг. R-квадрат  0,823537 
F(4, 6)  81,64068  Р-значення (F)  0,000023 
Лог. Правдоподібн. −38,71662  Крит. Акайке  87,43324 
Крит. Шварца  89,42272  Крит. Хеннана-Куїнна  86,17916 
Параметр rho −0,201733  Стат. Дурбіна-Уотсона  1,940543 

F-статистика (F(4, 6) = 81,64068) з Р-значення (F) = 0,000023, що значно менше 

прийнятого рівня значимості) свідчить про значимість отриманої моделі в цілому. 

Критерій Ст’юдента вказує на значимість лише const, RealGDP_rate, dif_GVA.  

Нами було розраховано обмежену модель без регресорів, які виявилися 

незначимими (див Дод. Д.) Проте перевірка пропущення змінних (нульова гіпотеза: 

параметри є нулями для таких змінних dif_exchange, dif_value_export; Тестова 

статистика: F(2, 6) = 0,992248 з р-значенням = P(F(2, 6) > 0,992248) = 0,424337) свідчить, 

що ці чинники варто залишити в нашій моделі. 

Було обраховано також ще дві моделі: почергово виключалися дві змінні dif_GVA 

та RealGDP_rate, оскільки вони мають високе значення попарної кореляції (0,6). 

Результати представлені в Додатку Д. Проте в обох рівень адекватності моделі є гіршим, 

ніж в нашому першому варіанті, якщо ґрунтуватися на індексові детермінації та 

інформаційних критеріях.  

Для виявлення можливості гетероскедастичності проаналізуємо діаграми 

розсіювання для залежної змінної та регресорів. Як видно, дисперсія dif_ex_ag_total 

(залежної змінної) не змінюється при зростанні RealGDP_rate, dif_exchange, dif_GVA, 

dif_value_export, що вказує на гомоскедастичність. Така гіпотеза підтверджується за 

допомогою формального тесту Уайта – Тестова статистика: TR^2 = 9,482839, з р-

значенням = P(Хі-квадрат(8) > 9,482839) = 0,303214 (див. Дод. Д). 

Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку для нашої моделі 

підтвердив її відсутність (див Дод. Д.). Значення статистик наступні: 1. Тестова 

статистика: LMF = 0,219731, з р-значенням = P(F(1,5) > 0,219731) = 0,659; 2. 

Альтернативна статистика: TR^2 = 0,463059, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 

0,463059) = 0,496;  Ljung-Box Q’ = 0,488296, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,488296) 

= 0,485. 

Таким чином, ми підтвердили значимість та ефективність отриманих 

коефіцієнтів. Фінальний варіант регресійного рівняння подано нижче. 
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^dif_ex_ag_total = -8,02 + 2,07*RealGDP_rate + 0,121*dif_exchange  

                               (3,60)              (0,673)                            (0,0973)      

+ 0,723*dif_GVA - 0,426*dif_value_export 

     (0,178)                    (0,397) 

 

T = 11, R-квадрат = 0,894, скоригований R-квадрат = 0,824 

(стандартні похибки у дужках) 

 

(3.3) 

Як видно, позитивний вплив на український аграрний експорт чинить ВВП, 

валютний курс, додана вартість аграрного сектору. Константа та вартість оформлення 

експорту мають від’ємне значення. Від’ємне значення константи ми можемо пояснити 

динамічною девальвацією гривні, відповідно різким зменшенням вартості аграрного 

експорту у доларовому еквіваленті. Крім того, міжнародні сировині аграрні ринки є 

дуже волатильними, що також мало свій вплив на вартість українського аграрного 

експорту.  

Якщо зважати лише на статистично значимі чинники, то збільшення українського 

ВВП на 1 % призводить до зростання аграрного експорту на 2,07 %; зростання ж доданої 

вартості в аграрному секторі має результатом зростання аграрного експорту лише на 0,7 

%. Варто зробити застереження про те, що можливо навпаки експорт збільшує ВВП і 

додану вартість в аграрному експорті.  

 

Рис. 3.12. Апроксимація прогнозних та реальних даних 
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В цілому, отримана модель дає хороші можливості для прогнозування. Як видно, 

з рис. 3.. прогнозні дані добре апроксимуються щодо реальних показників залежної 

змінної, особливо після 2008 р.  

Далі виявимо ключові чинники для залежної змінної Share_ag_tot. Кореляційна 

матриця вказує на те, що такими є: RealGDP_rate, Exchange_rate, GVA, Total BOT, 

Tot_tax_rate, Value of Export. Первинні результати для обранних змінних подано нижче.  

Таблиця 3.11 

Модель 2: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_share_ag_tot 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const 29,7164 6,67767 4,450 <0,0001 *** 
RealGDP_rate −1,68009 0,585307 −2,870 0,0041 *** 
dif_exchange −0,300240 0,115136 −2,608 0,0091 *** 
dif_GVA −0,155238 0,116099 −1,337 0,1812  
dif_value_export 1,11500 0,470711 2,369 0,0178 ** 
dif_tot_tax_rate 1,87973 1,59729 1,177 0,2393  
dif_total_BOT −0,224035 0,0619548 −3,616 0,0003 *** 

 
Середнє зал. змін.  8,766013  Ст. Відх. зал. змін.  15,67088 
Сума кв. залишків  425,4585  С.П. регресії  10,31332 
R-квадрат  0,826751  Скориг. R-квадрат  0,566878 
F(6, 4)  220,4139  Р-значення (F)  0,000054 
Лог. Правдоподібн. −35,71232  Крит. Акайке  85,42464 
Крит. Шварца  88,20991  Крит. Хеннана-Куїнна  83,66892 
Параметр rho −0,085335  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,155456 

У цілому, відповідно до F-статистики модель є адекватною, але два регресори 

виявилися значимими на рівні > 10%. Здійснимо діагностику моделі на зайві змінні. 

Нульова гіпотеза: параметри регресії дорівнюють нулю при змінних dif_GVA, 

dif_tot_tax_rate, які мають t-статистику > 10%. Тестова статистика: Робастна F(2, 4) = 

3,16061, p-значення 0,150196. Розрахункове значення менше від критичного, тому 

приймаємо нульову гіпотезу. Крім того, виключення змінних покращило 3 з 3 

інформаційних критеріїв. 

Нова модель подана в Таблиця 3.12. 

Таблиця 3.12 

Модель 3: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_share_ag_tot 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  
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const 24,2560 3,43316 7,065 <0,0001 *** 
RealGDP_rate −1,76784 0,370423 −4,772 <0,0001 *** 
dif_exchange −0,270079 0,0680764 −3,967 <0,0001 *** 
dif_value_export 0,971428 0,375018 2,590 0,0096 *** 
dif_total_BOT −0,180536 0,0453023 −3,985 <0,0001 *** 

 
Середнє зал. змін.  8,766013  Ст. Відх. зал. змін.  15,67088 
Сума кв. залишків  509,9547  С.П. регресії  9,219135 
R-квадрат  0,792344  Скориг. R-квадрат  0,653907 
F(4, 6)  8,032905  Р-значення (F)  0,013744 
Лог. Правдоподібн. −36,70867  Крит. Акайке  83,41734 
Крит. Шварца  85,40682  Крит. Хеннана-Куїнна  82,16326 
Параметр rho −0,115121  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,205624 

Як бачимо, отримали модель, яка має всі значущі регресори на рівні <1 %, а також 

скоригований індекс детермінації, який пояснює вже 65 % залежності між обраними 

змінними.  

Тест Вайта вказує на відсутність гетерескедстичності: тестова статистика: TR^2 = 

6,082579, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 6,082579) = 0,637982. Тобто, отриманні 

оцінки є ефективними. 

Результати тесту Бройша-Годфрі дають змогу нам стверджувати, що авкореляція 

відсутня (див. Дод. Д). Тестова статистика: LMF = 0,118748, з р-значенням = P(F(1,5) > 

0,118748) = 0,744. Альтернативна статистика: TR^2 = 0,255185, з р-значенням = P(Хі-

квадрат(1) > 0,255185) = 0,613. Ljung-Box Q’ = 0,183198, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) 

> 0,183198) = 0,669.  

Фінальний варіант моделі подано нижче. 

^dif_share_ag_tot = 24,3 - 1,77*RealGDP_rate - 0,270*dif_exchange +  

                                 (3,43)                 (0,370)                        (0,0681) 

0,971*dif_value_export - 0,181*dif_total_BOT 

                   (0,375)                          (0,0453) 

(стандартні похибки у дужках) 

 

T = 11, R-квадрат = 0,792  

 

 

(3.4) 

Таким чином, згідно цієї моделі частка аграрного експорту в загальному експорті 

України залежить від динаміки реального ВВП, обмінного курсу, вартості оформлення 

експорту та бюджетних дотацій с/г виробникам. Варто відзначити, що усі регресори, 

окрім константи та вартості оформлення експорту, мають обернений зв’язок з 
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регресантом. Так, зростання українського ВВП на 1% в середньому зумовлює 

зменшення частки аграрного експорту на 1,77 %.  

Дуже цікавим є результат для регресора, який позначає обмінний курс, адже він 

також має обернений вплив. Тобто, це свідчить про те, що неаграрні сектори економіки 

отримують більше конкурентних переваг на зовнішніх ринках, ніж аграрний експорт, 

оскільки зі збільшенням курсу долара, частка с/г експорту зменшується на 0,27 %. 

Зовсім неочікуваним є результат для вартості оформлення експорту, адже його 

зростання призводить до збільшення частки аграрного експорту. Таку ситуацію, на 

нашу думку, можна пояснити тим фактом, що вартість у нас взята в цілому для 

українського експорту, відповідно по секторах вона може різниться. Однак, отриманий 

результат свідчить в даному випадку на користь більшої конкурентоспроможності 

аграрного експорту, ніж експорту загалом. Тобто, вартість оформення на експорт 

аграрної продукції має менш критичне значення для ефективності її експорту та 

конкурентоздатності на міжнародних ринках.  

Трансфери виробникам та інші державні виплати також виявили зворотній 

зв’язок з часткою аграрного експорту. Відповідно, зростання таких виплат с/г 

виробникам зменшує на 0,18 % частку с/г торгівлі в загальній зовнішній торгівлі 

України. 

Надалі проведемо схожий регресійний аналіз саме для експорту аграрної 

продукції до ЄС. 

Таблиця 3.13 

Модель 4: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_ag_EU 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const 24,3496 10,0134 2,432 0,0150 ** 
RealGDP_rate −2,09756 2,60992 −0,8037 0,4216  
dif_exchange −0,623740 0,372951 −1,672 0,0944 * 
dif_tax_payments 0,509539 0,189656 2,687 0,0072 *** 
dif_GVA 1,81306 0,861800 2,104 0,0354 ** 

 
Середнє зал. змін.  24,13006  Ст. Відх. зал. змін.  46,01444 
Сума кв. залишків  8419,120  С.П. регресії  37,45913 
R-квадрат  0,602371  Скориг. R-квадрат  0,337285 
F(4, 6)  10,47065  Р-значення (F)  0,007130 
Лог. Правдоподібн. −52,13033  Крит. Акайке  114,2607 
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Крит. Шварца  116,2501  Крит. Хеннана-Куїнна  113,0066 
Параметр rho −0,141664  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,247794 

 

Як бачимо, не всі регресори є статистично значимими. Нами були зроблені спроби 

підвищити якість моделі: видалялися з оцінки деякі зміни, для змінної GVA був взятий 

логарифм. Це дозволило значно покращити загальну адекватність моделі та 3 з 3 

інформаційних критеріїв. Сама модель подана нижче.  

Таблиця 3.14 

Модель 5: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_ag_EU 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const −1020,51 353,666 −2,886 0,0039 *** 
dif_exchange −0,934601 0,226210 −4,132 <0,0001 *** 
dif_tax_payments 1,01812 0,249826 4,075 <0,0001 *** 
l_GVA 115,054 38,8143 2,964 0,0030 *** 

 
Середнє зал. змін.  24,13006  Ст. Відх. зал. змін.  46,01444 
Сума кв. залишків  8574,550  С.П. регресії  34,99908 
R-квадрат  0,595030  Скориг. R-квадрат  0,421471 
F(3, 7)  6,744976  Р-значення (F)  0,017919 
Лог. Правдоподібн. −52,23095  Крит. Акайке  112,4619 
Крит. Шварца  114,0535  Крит. Хеннана-Куїнна  111,4586 
Параметр rho −0,049073  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,067213 

Скоригований R-квадрат збільшився з 33 до 42 %. Для полегшення розуміння 

зв’язку між змінними запишемо наші результати у вигляді рівняння.  

^dif_ag_EU = -1,02e+03 - 0,935*dif_exchange + 

(354)                   (0,226) 

+ 1,02*dif_tax_payments + 115*l_GVA 

(0,250)                     (38,8) 

(стандартні похибки у дужках) 

 

T = 11, R-квадрат = 0,595  

(3.5) 

Тест Вайта вказує на те, що модель гомоскедастична (тестова статистика: TR^2 = 

10,057768, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 10,057768) = 0,260995). 

Відповідно до значення статистики Дарбіна-Уотсона (2,067213) автокореляція 

відсутня. Інші тести (тестова статистика: LMF = 0,032621, з р-значенням = P(F(1,6) > 

0,0326207) = 0,863; альтернативна статистика: TR^2 = 0,059481, з р-значенням = P(Хі-
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квадрат(1) > 0,0594813) = 0,807; Ljung-Box Q’ = 0,0334857, з р-значенням = P(Хі-

квадрат(1) > 0,0334857) = 0,855) підтверджують цей висновок. 

Таким чином, на динаміку українського аграрного експорту до ЄС, відповідно на 

її конкурентоздатність, впливають три чинники: валютний курс, кількість податкових 

платежів, а також динаміка валової доданої вартості аграрного сектору. Всі, окрім 

валютного курсу, мають прямий вплив. Зовсім незрозумілим є знак біля чинника з 

найбільшим впливом –  кількості податкових платежів. Адже, відповідно до нашої 

моделі збільшення кількості платежів зумовлює зростання аграрного експорту. На нашу 

думку, цей чинник інституційного середовища має таке значення внаслідок структурної 

незбалансованості української економіки, а також особливостей експорту української 

аграрної продукції, коли найбільші та середні експортери, що становить 74 % 

українського експорту, використовують фірми в офшорних юрисдикціях з 

використанням непрямих контрактів2 з низки причин. До речі, як свідчить практика, такі 

фірми розташовані саме в юрисдикціях ЄС, які мають ознаки квазі-офшорів: 

Нідерланди, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Литва.  

Інші регресори мають очікувані знаки. Так, падіння курсу гривні збільшує 

експорт с/г продукції до ЄС на 0,93 %. А зростання доданої вартості в аграрному секторі 

на 1% призводить до збільшення на 1,15 % експорту. 

Продовжимо наш аналіз, але вже для залежної змінної – частка експорту аграрної 

продукції в загальному експорті до ЄС. З матриці кореляції були відібранні зміні з 

найбільшим звязком з цією змінною. Було обраховано декілька моделей з додаванням 

та видаленням інших змінних. В результаті ми отримали такі результати, з найкращими 

тестами адекватності. 

Таблиця 3.15 

Модель 6: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: l_Share_ag_EU 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const −10,5854 1,99467 −5,307 <0,0001 *** 
l_Exchange_rate −0,438010 0,145188 −3,017 0,0026 *** 
l_GVA 1,51901 0,241017 6,302 <0,0001 *** 
RealGDP_rate −0,0413926 0,00370914 −11,16 <0,0001 *** 

                                           
2 https://ru.narodna-pravda.ua/2017/10/20/eksport-y-ofshory-v-ukrayne-vskrylas-neozhydannaya-pravda/ 
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Середнє зал. змін.  2,731375  Ст. Відх. зал. змін.  0,437468 
Сума кв. залишків  0,144175  С.П. регресії  0,143515 
R-квадрат  0,924665  Скориг. R-квадрат  0,892378 
F(3, 7)  95,06642  Р-значення (F)  4,91e-06 
Лог. Правдоподібн.  8,232085  Крит. Акайке −8,464171 
Крит. Шварца −6,872590  Крит. Хеннана-Куїнна −9,467440 
Параметр rho −0,178006  Стат. Дурбіна-Уотсона  1,997576 

Нам довелося додати логарифми залежної змінної, а також логарифми обмінного 

курсу та загальної доданої вартості в агросекторі. Така модифікація змінних дозволила 

отримати дуже високий показник скоригованого R-квадрату, інформаційних критеріїв, 

а також мати дуже малі середні залишки змінних.  

Тест Вайта (Тестова статистика: TR^2 = 8,856880, з р-значенням = P(Хі-квадрат(9) 

> 8,856880) = 0,450589) показав, що гетероскедастичність відсутня. 

Показник статистики Дарбіна-Уотсона вказують на відсутність авторегресії.  

Тест на нормальність розподілу залишків виявив їх близьке значення до 

нормального (див. Дод. Д) 

Наш кінцевий результат запишемо у вигляді рівняння. 

^l_Share_ag_EU = -10,6 - 0,438*l_Exchange_rate + 1,52*l_GVA -  

                               (1,99)                    (0,145)                     (0,241)     

- 0,0414*RealGDP_rate 

          (0,00371) 

(стандартні похибки у дужках) 

T = 11, R-квадрат = 0,925  

(3.6) 

Наш аналіз виявив автономне зменшення частки аграрного експорту в загальному 

експорті до ЄС, що є хорошим сигналом для структурних трансформацій економічного 

взаємозв’язку України та ЄС.  

Також наш аналіз виявив, що найбільшого значення набуває вплив динаміки 

ВВП, але зв’язок обернений. Адже зростання ВВП на 1 % зменшує на цілих 4,14 % 

частку аграрного експорту до ЄС в загальному експорті до цього регіону. 

На противагу, зростання загальної доданої вартості в аграрному секторі додає 1,52 

% до частки аграрного експорту. Очікувано, що обмінний курс зменшує динаміку 

частки аграрного експорту до ЄС (на 0,44 %). 
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Доречно оцінити також детермінанти конкурентоспроможності на рівні товару. 

Для аналізу візьмемо дані експорту зернових, які найбільшою мірою репрезентують 

аграрний експорт України. 

Отож, за залежну змінну (Expua) було обрано розмір експорту України по кожній 

товарній позиції (1001-1008) товарної групи «10 – зернові). Дані були взяті за період 

2000-2016 рр. з ресурсу UN COMTRADE [275]. До незалежних змінних, вплив яких 

оцінювався, віднесено: ціну продукції, відносну інфляцію, продуктивність аграрного 

виробництва, обмінний курс, попит на світовому ринку. 

Очевидним є той факт, що для сировинних товарів ціна (Pua) має бути одним з 

ключових чинників українського експорту. Спорідненим за впливом має бути рівень 

інфляції (Iua). Якщо він є відносно нижчим у порівнянні з країнами конкурентами, то з 

часом продукція стає більш конкурентоспроможною, тому що ціна такої продукції буде 

зростати повільніше. Наприклад, в післявоєнний період Японія та Німеччина мали 

відносно нижчі темпи інфляції, ніж основні конкуренти, що допомогло їм стати більш 

конкурентоспроможними на міжнародних ринках. 

У нашому випадку, відносний рівень інфляції для трьох країн – Україна, РФ, 

Казахстан, які міжнародні ринки розглядають як схожих постачальників 

(Чорноморський регіон, для зернових культур), вказує на схожість цінової динаміки в 

цих економіках до 2013 р. Але останні дані вказують, що, попри інфляцію в 40 %, 

Україна змогла наростити аграрний експорт. Пояснити це можна тим, що або рівень 

інфляції не впливає на аграрний експорт, або позитивний вплив мали інші чинники.  

Для цього включаємо змінну обмінного курсу (ERuah), яка й повинна, на нашу 

думку, пояснити зростання аграрного експорту, попри суттєву відносну інфляцію, адже 

гривня за цей період девальвувала втричі. Дані про обмінний курс гривні взятий з 

офіційного сайту НБУ [54]. 

Серед незалежних змінних також розглянемо вплив попиту на міжнародному 

ринку (Dint). Відповідні статистичні дані візьмемо з UN COMTRADE.  
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Рис. 3.13. Відносний рівень інфляції України, Казахстану, Росії, 2000-2016 

рр. [293]  

Серед даних, які описують ефективність самих підприємств, доступні лише дані 

про продуктивність праці в с/г. Їх було взято з офіційного сайту Державної служби 

статистики України [28]. Як відомо, одним з головних чинників підприємства є вартість 

робочої сили, однак такі дані відсутні для українських підприємств, особливо для 

довгого періоду часу. 

На початковому етапі нашого аналізу виявимо чинники, які мають найсильніший 

вплив одночасно на всі згадані вище товарні позиції. Для цього будемо оцінювати 

наступну залежність: 

𝐸𝑋𝑃 =  𝛽 + 𝛽 𝑃 + 𝛽 𝐼 +  𝛽 𝐷 + 𝛽 𝐸𝑅 + 𝛽 𝑃𝑟 +  𝜀, (3.7) 

де 

𝐸𝑋𝑃   – експорт аграрної продукції з України; 

𝑃  – середня вартість тони експортованої продукції; 

𝐼  – середньорічний рівень інфляції в Україні; 

𝐷  – попит на міжнародних ринках; 

𝐸𝑅  - середньорічний курс гривні; 

𝑃𝑟  – продуктивність праці аграрних підприємств України. 

Було використано 128 спостережень для кожної змінної. З метою уникнення 

мультиколінеарності будуємо кореляційну матрицю для обраних чинників (Таблиця 

3.16). 

Таблиця 3.16 
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Кореляційна матриця змінних 

Змінна 𝑃  𝐷  𝐸𝑅  𝑃𝑟  𝐼  𝐸𝑋𝑃  

𝑃  1,000000 0,246834 0,130769 0,383103 0,098368 -0,043495 

𝐷  0,246834 1,000000 0,124395 0,185613 0,081059 0,744924 

𝐸𝑅  0,130769 0,124395 1,000000 -0,320664 0,503735 0,220765 

𝑃𝑟  0,383103 0,185613 -0,320664 1,000000 -0,076759 0,127307 

𝐼  0,098368 0,081059 0,503735 -0,076759 1,000000 0,091912 

𝐸𝑋𝑃  -0,043495 0,744924 0,220765 0,127307 0,091912 1,000000 

Джерело: розраховано автором 

Як можна помітити, найсильніший зв’язок у залежної змінною з попитом на 

іноземному ринку, обмінним курсом та продуктивністю праці агропідприємств. Ряд 

незалежних змінних мають суттєвий зв’язок між собою, тому їх буде виключено для 

уникнення мультиколінеарності. Зокрема, рівень інфляції (через кореляцію з обмінним 

курсом), продуктивність (через кореляцію з вартістю тонни експорту, обмінним 

курсом).  

Результати регресійного аналізу подані в табл 3. R= 0,81122815, R2=0,65809110 

Adjusted R2= 0,64697211. Тобто, наші незалежні змінні пояснюють 65 % динаміки 

українського аграрного експорту.  

Отримані значення стандартизованих індексів біля незалежних змінних дають 

змогу стверджувати, що попит на світових ринках, ціна української сировинни та 

обмінний курс найбільшою мірою визначають динаміку українського експорту аграрної 

продукції. Зокрема, зростання світового попиту на 1 % призводить до зростання 

українського екпорту на 0, 77 %. Девальвація гривні на 1 % здатна збільшити експорт на 

0,22 %. Продуктивність в с/г найменше впливає на український аграрний екпорт: 1 % до 

0,18 %. 

Таблиця 3.17  

Результати регресійного аналізу 

N = 128 b* SE b* B SE b t (123) p 

Intercept 
  

-397173 176033,7 -2,25623 0,025822 

Dint 0,764085 0,055322 0 0,0 13,81158 0,000000 

Pua -0,333646 0,060278 -1917 346,4 -5,53510 0,000000 

ERuah 0,229252 0,058831 312 80,0 3,89677 0,000159 
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Prua 0,186817 0,063181 27527 9309,6 2,95688 0,003727 

Джерело: розраховано автором 

Проте недоліком отриманих результатів регресійного аналізу є наявність 

автокореляції залишків. На це вказує їх розподіл та критерій Дарбіна-Вотсона (0,64). Як 

відомо, з теорії економетричного аналізу, причин може бути декілька, але однією з 

найголовніших – невключення всіх можливих детермінантів. Для усунення 

автокореляції додамо до наших чинників ще лагову змінну -  

𝐸𝑋𝑃  .  

Результати Таблиця 3.18. є кращими від попередніх, оскільки cкоригований 

коефіцієнт детермінації становить 0,87. Також індекс Дарбіна-Вотсона (1,94) вказує на 

відсуть автокореляції.  

Таблиця 3.18 

Результати регресійного аналізу з додаванням лагової змінної 

N = 118 b* SE b* B SE b t (113) p 

Intercept 
  

-123379 95463,86 -1,29241 0,198851 

EXPua t-1 0,724091 0,047682 0,766 0,05 15,18589 0,000000 

Dint 0,267788 0,048790 0,016 0,003 5,48856 0,000000 

Pua -0,090842 0,038057 -535 224,05 -2,38697 0,018648 

Prua 0,075162 0,035641 11686 5541,57 2,10887 0,037165 

Джерело: Розраховано авторами 

Результати з Таблиця 3.18, виходячи зі стандартизованих бета, вказують на те, що 

найбільший вплив на експорт зернових має їх експорт за попередній період, попит на 

міжнародних ринках. Приріст експорту в минулий період на 1 млн дол. здатне зумовити 

зростання експорту поточного періоду на 766 тис дол., виходячи з необроблених бета. 

Аналогічним чином, зростання світового попиту на відповідну товарну позицію 

зернових здатне зумовити зростання українського експорту на 16 тис дол.  

Вплив ціни експортованої продукції має обернений зв’язок із залежною змінною. 

Тому, зменшення ціни українських зернових на 1 дол. в середньому може збільшити 

його експорт на 535 тис дол. Схожим чином, зростання продуктивності праці одного 
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працівника українських аграрних підприємств на 1 тис дол. може призвести до 

зростання експорту на 11,7 млн дол.  

Нами також було додатково здійснено оцінку впливу відібраних змінних на 

експорт кожної товарної позиції зернових. Часовий період аналізу був взятий той самий, 

кількість спостережень – 16 для кожної змінної. Результати подано у Таблиця 3.19. 

Таблиця 3.19 

Результати регресійного аналізу для товарних позицій 1001-1008 

Залежна змінна: експорт 
Код  Найменування  𝑃  𝐷  𝐸𝑅  𝑃𝑟  𝐼  Intercept R2 (adj. R2 ) 

1001 
Пшениця і суміш 
пшениці та жита 
(меслин) 

- 0,076 c 
(0,034) 

1240 a 
(354) - -30494 c 

(16366) - 0,85 
(0,78) 

1002 Жито - - - - - - 0,23 
(0,11) 

1003 Ячмінь    31327 b 
(11935) 

12324 b 

(4874) 
-1471337 b 
(557117,7) 

0,73 
(0,67) 

1004 Овес 15,2 b 
(6,3) - 3,4 b 

(1,4) - 114,7 b 
(50,9) 

-10140 c 
(5474,5) 

0,76 
(0,65) 

1005 Кукурудза -24619 a 
(5423) 

0,27 a 
(0,03)  -50213 c 

(24338) 
-38497 a 
(11011) 

4063618 b 
(1343666) 

0,94 
(0,92) 

1006 Рис -20,4 a 
(3,76) 

0,001 a 
(0,0001) - - - - 0,85 

(0,8) 

1007 Сорго зернове 144,9 a 
(43,3) - - - - - 0,44 

(0,4) 

1008 

Гречка, просо та 
насіння канаркової 
трави; інші зернові 
культури 

29,99 a 

(6,878)  7,22 a 
(1,24)  -151,61 c 

(70,344) 
13805,9 c 
(7282,2) 

0,82 
(0,78) 

Примітки: в дужках подано стандартні помилки, рівень значимості: a p < 0.01, b p < 0.05, c p < 0.10. 

Джерело: розраховано автором 

Кожна з восьми позицій продемонстрували різні чинники 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Найбільша кількість чинників – 4 – 

була виявлена для кукурудзи, для жита жодна змінна не виявилася значущою. Обмінний 

курс, серед виявлених випадків, найбільше впливає на показники експорту пшениці, 

найменше – вівса. Продуктивність у випадку з ячменем має прямий вплив, а для 

кукурудзи – обернений. Ціна має обернений вплив на експорт для кукурудзи та рису. 

Інфляція також неоднаково впливає: лише у двох випадках – для ячменю та вівса – 

зафіксований прямий вплив на експорт.  

Таким чином, результати емпіричної оцінки детермінантів міжнародної 

конкурентоспроможності українського аграрного експорту вказують на переважання 

детермінантів зовнішнього щодо аграрних підприємств середовища. Зокрема, значний 

вплив демонструють динаміка експорту за попередній період, попит на міжнародному 
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ринку. Внутрішні чинники – ціна одиниці експортованої сировини, продуктивність 

праці аграрних підприємств – мають дещо слабший вплив. 

Аналіз детермінантів конкурентоспроможності на рівні товарних позицій виявив 

різні чинники конкурентоспроможності на міжнародному ринку для різних товарів. 

Найбільша кількість чинників (чотири) була виявлена для кукурудзи, для жита жодна 

змінна не виявилася значущою. 

 

Конкурентоспроможність української аграрної продукції за умов 

Асоціації з ЄС 

ЄС є одним з найбільших та найперспективніших аграрних ринків у світі, про що 

було згадано неодноразово вище. Український аграрний експорт завжди тяжів до цього 

регіону, який майже в 100 разів перевищує вітчизняний ринок та має близько 

півмільярда споживачів. Але високий ступінь протекціонізму ЄС щодо третіх країн в 

цій сфері був головною перешкодою аби скористатися усіма перевагами доступу до 

нього. Проте ПВЗВТ з ЄС, а також втрата російського ринку, який традиційно був 

найбільшим (внаслідок як односторонніх обмежувальних дій РФ, так і агресії РФ проти 

України), сприяли динамізації та диверсифікації ЗТ аграрними продуктами з країнами 

цього інтеграційного утворення. На сьогодні саме ЄС є головним торговельним 

партнером України в аграрній сфері.  

Умови Асоціації України та ЄС значно впливають на зовнішню 

конкурентоспроможність вітчизняних аграрних підприємств, на що вказує динаміка 

українського експорту. Крім того, ПВЗВТ стала детермінантом трансформації 

конкурентного потенціалу у фактичні переваги, а також стимулювала спочатку цінову 

стратегію конкуренції, а пізніше стратегію диференціації. Задля кращого розуміння 

характеру та сили впливу доцільно детально проаналізувати взаємозв’язок умов УА та 

ПВЗВТ та конкурентних переваг та слабкостей українських аграрних підприємств. 

Основною метою підписання УА було створення ПВЗВТ між Україною та ЄС, 

умови якої передбачають максимальне спрощення правил торгівлі між сторонами-

підписантами, відповідно скасування тарифних та нетарифних бар’єрів (мит, квот, 

преференцій) для торгівлі товарами і послугами [33]. Як і в більшості подібних випадків, 



189 

аграрний сектор є єдиним виключенням з умов ПВЗВТ між Україною та ЄС. Зважаючи 

на це, згадана лібералізація має потенціал підвищення конкурентоспроможності 

аграрної продукції та компаній з України на цьому ринку в довгостроковій перспективі, 

після закінчення перехідного періоду.  

Завершення утворення ПВЗВТ заплановано через 10 років після підписання УА. 

Упродовж цього періоду Україна адаптовуватиме свою економіку до європейських 

практик, а законодавство – до норм ЄС. Лише в такому випадку вдасться скористатися 

всіма перевагами підписання, відповідно отримати повний доступ до європейських 

ринків. 

Протягом цих 10 років Україна поступово скасовуватиме ввізні мита на 

європейські товари до домовленої ставки. Одночасно, ЄС зобов’язався знизити митні 

ставки або ж повністю скасувати ввізні мита для українських товарів із першого дня дії 

Угоди [33]. 

Асиметричність лібералізації торгівлі протягом перших 10 років позитивно 

впливає на конкурентні позиції українських товарів щодо імпортованих європейських 

товарів на українському ринку. Конкурентоспроможність підвищиться ще більшою 

мірою після виконання умов, необхідних для лібералізації нетарифних правил торгівлі, 

які нині залишаються головною перепоною. Останнє – головне джерело конкурентної 

слабкості українських аграрних компаній – потребує значних інвестицій у 

реформування усіх галузей економіки України, а не лише аграрного сектору [33]. 

Рис. 3.14. демонструє взаємозв’язок між етапами імплементації УА та 

конкурентоспроможності аграрної продукції з України. Для аналізу нами відібрано 4 

ключові (на нашу думку) події: 3 квітня 2014 р. – підписання Угоди; 1 січня 2016 р. – 

початок тимчасового застосування Глави IV УА між Україною та ЄС в частині ПВЗВТ; 

осінь (вересень та жовтень) 2017 р. – повністю запрацювала Асоціація, а також додаткові 

квоти з жовтня; січень 2018 р. – чергове збільшення квот на українську аграрну 

продукцію.  

Варто відзначити, що з 3 квітня 2014 р. до 2016 р. діяв режим АТП, який 

передбачав в односторонньому порядку право України використовувати квоти на 

безмитний експорт продукції до ЄС, в свою чергу країни ЄС постачали продукцію в 
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Україну на загальних умовах [33; 37]. І лише з січня 2016 р. Угода почала діяти у 

двосторонньому порядку.  

Як бачимо з рисунка нижче, прослідковується 2 етапи впливу Угоди про 

Асоціацію на успішність українського аграрного експорту до ЄС. 1 етап відноситься до 

підписання та періоду дій АТП, другий етап розпочався в січні 2016 р. і його дія триває.  

Падіння вартості експорту України та частки імпорту з України в загальному 

імпорті аграрної продукції ЄС на першому етапі не є прямим свідченням зниження 

конкурентоспроможності української продукції на цьому ринку. На цей час припадає 

анексія Криму, початок бойових дій на сході України, що могло вплинути на бажання 

європейських компаній, особливо із Зх.Європи співпрацювати з Україною через 

можливості невиконання контрактів внаслідок форс-мажорних обставин (так звана 

«громадянська війна», на якій наполягали російські телеканали та дипломати, може 

бути визнана непереборною силою). На нашу думку, негативний тренд дозволило 

згладити падіння курсу гривні, що здешевило продукцію і зробило більш привабливою 

для покупців з ЄС.  

 

Рис. 3.14. Взаємозв’язок етапів імплементації Угоди про Асоціацію та 
конкурентоспроможності аграрної продукції з України на ринках ЄС 

Джерело: складено автором 

Показовим для нашого дослідження є другий етап, який демонструє зростання 

обох показників, що вказує на посилення конкурентних позицій українських компаній 
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на аграрних ринках ЄС. Особливо варто відзначити зростання за перше півріччя 2018 р., 

що відбувалося на тлі збільшення загальної вартості імпорту ЄС. Цьому, на нашу думку, 

сприяли наступні чинники: початок повноцінної роботи Асоціації, збільшення квот для 

українських компаній, дешева гривня, і головне, на нашу думку, початок збільшення 

упізнаваності українських виробників та їхня адаптація до «правил гри» на цьому ринку. 

Проаналізуємо джерела сильних та слабких сторін українських аграрних 

підприємств за умов Асоціації (Рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Джерела сильних та слабких сторін українських аграрних 

підприємств за умов Асоціації з ЄС 

Джерело: складено автором 

Отож, на нашу думку, ціна є головною конкурентною перевагою української 

аграрної продукції. Дуже яскравим прикладом в даному контексті є мед, вартість якого 

є однією з найнижчих серед експортерів до ЄС. Але в умовах Асоціації українська 

аграрна продукція може ще більше підвищити свою цінову конкурентоспроможність за 

рахунок лібералізації тарифного регулювання. Розглянемо цей аспект глибше.  

Створення ПВЗВТ не передбачає негайну повну лібералізацію аграрного сектору, 

на відміну від інших. Так, після підписання Угоди лише 83,1 % продукції українського 

с/г ввозитиметься до ЄС без мита, ще на 2 % продукції мито знижується до нуля 

протягом 10 років, а на решту 14,9 % категорій с/г товарів ЄС встановлює тарифні квоти, 

обмежуючи в такий спосіб конкурентоспроможність української продукції. Це 

стосується найбільш чутливих з точки зору міжнародної торгівлі товарів. Наприклад, 

Аграрні підприємства України на ринках ЄС за умов Асоціації 
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Україна ввела квоти на імпорт м’яса свинини, м‘яса птиці і цукор. А ЄС – на 36 видів 

товарів сільської та харчової промисловості. В межах встановлених квот перелічені в 

Доповнені до Додатку 1-А (див. Дод. Г) Угоди категорії української с/г продукції 

ввозитимуться до ЄС без мита, після вичерпання цих квот – за відносно невисокою 

митною ставкою в межах глобальних квот СОТ, а вже потім – доведеться сплачувати 

мито [33]. 

Цікавим є те, що до кінця 2017 р. Україна залишалася бенефіціаром режиму ГСП. 

Тому, в залежності від рівня митних ставок, експортери могли обирати режим, що є 

більш вигідним для них в кожному конкретному випадку. При цьому в рамках експорту 

обох преференційних режимів товари повинні відповідати правилам походження. Для 

ряду товарів, враховуючи перехідні періоди, було вигідніше певний час експортувати в 

рамках ГСП, оскільки ставка була нижчою від зниженої відповідно до Угоди про 

асоціацію. Аналіз показав, що в 2016 р. для 547 тарифних ліній класифікації митного 

тарифу ЄС було вигідніше експортувати в рамках режиму ГСП. У 2017 р. таких ліній 

залишалося 424 [37]. 

У додатках до Угоди повністю описано тарифне регулювання торгівлі між 

Україною та ЄС. Система регулювання включає три базові елементи: мита, тарифні 

квоти, вхідну ціну. 

Розпочнемо наш аналіз з мита, що стягується митницею ЄС при надходженні 

товарів на цей ринок. Для більшості аграрної продукції мито на імпорт з України до ЄС 

було скасоване з 1 січня 2016 року в рамках Угоди про асоціацію. Для кожного продукту 

вказано базову ставку ввізного мита та перехідний період, під яким розуміють проміжок 

часу, впродовж якого ставка мита прямо пропорційно буде зменшена або повністю 

скасована. Базова ставка мита діє також на продукцію, експортна квота по якій була 

повністю використана і надалі експортується понад обсяги квоти. Ставки ввізного мита 

ЄС варіюються залежно від того, наскільки насичений внутрішній ринок країн ЄС – чим 

вища пропозиція від внутрішніх виробників, тим митна ставка на імпорт вища, і навпаки 

– чим більший дефіцит товарів на ринку, тим нижчі ввізні ставки для третіх країн. 

Вхідна ціна – уніфікована процедура, в основу якої покладено визначення цін на 

внутрішньому ринку, на основі яких розраховуються всі подальші митні платежі. Всі 
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фрукти, овочі, натуральні соки, а також вина з усіх країн за межами ЄС розмитнюється 

за цією схемою. Відповідно до цієї системи мито складається із загальної ставки та 

додаткового митного платежу, розмір якого залежить від того, наскільки ціна товару є 

нижчою від встановленого ЄС показника. Українські товари мають преференцію у 

вигляді звільнення від сплати базового мита. Таким чином, стягується лише різниця в 

ціні, а базове мито не нараховується. 

Останнім елементом є тарифна квота, це дворівневий митний тариф, пов’язаний 

з кількістю товару, при якій, задану кількість товару можна експортувати/імпортувати 

за «пільговою», або «нульовою» ставкою мита протягом певного періоду часу («ставка 

мита в межах квоти»). Після заповнення обсягів тарифної квоти, можна продовжувати 

експортувати/імпортувати продукт без обмежень, але платити більш високу тарифну 

ставку  («ставка мита поза квотою»). 

Адміністрування тарифних квот ЄС здійснюється виключно Європейським 

Союзом (відповідними директивами Європейської Комісії) за двома принципами: 

- «перший прийшов – перший обслуговується» - оформлення ввезення товару в 

рамках тарифної квоти відбувається в залежності від наявності невикористаного 

залишку відповідної квоти на момент подачі супровідних документів. При чому, 

першим оформлюється той товар, супровідні документи якого прийшли першими. 

- «імпортного ліцензування» – імпортери української продукції подають 

відповідну заявку на право здійснення імпорту (видачу ліцензії) до Генерального 

Директорату Європейської Комісії «Аграрні питання та розвиток сільської місцевості». 

При цьому існують обмеження у часі, протягом якого можна зарезервувати відповідний 

обсяг квот. 

Продукція, до якої використовуються обидва принципи подана в Таблиця 3.20. 

Таблиця 3.20 

Розподіл продукції відповідно принципів адміністрування тарифних квот 

Імпортна ліцензія «Перший прийшов – перший обслуговується» 
Вершкове масло та молочні пасти 
Кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули 
М’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці  
Молоко, вершки, згущене молоко та йогурти 
Пшениця м’яка, пшеничне борошно та гранули 

Виноградний та яблучний соки 
Висівки, відходи та залишки 
Гриби 
Етанол 
Зерно зернових злаків, оброблене іншим способом 
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Свинина 
Сухе молоко 
Яйця та альбуміни 
Яловичина 
Ячмінь, ячмінне борошно та гранули 

Інший цукор 
М’ясо баранини 
Мед 
Оброблена продукція з масла 
Оброблена продукція з молочних вершків 
Оброблена продукція з цукру 
Оброблена продукція із зернових 
Оброблений крохмаль 
Оброблені томати 
Овес 
Продукти переробки солоду та крохмалю 
Продукція з обробленого молока 
Сигари та сигарети 
Солод та пшенична клейковина 
Харчові продукти 
Цукор 
Цукрова кукурудза 
Цукрові сиропи 
Часник 
Ячмінна крупа та борошно 

Джерело  

Основні переговори по квотах завершилися у 2011 р. В деяких галузях, зокрема у 

виробництві м’яса птиці, з того часу відбулося значне нарощування потужностей (в 

першу чергу завдяки дозволу на експорт до ЄС, отриманому в січні 2013 р.), але загалом 

кількість товару, який Україна може ввозити до ЄС, не сплачуючи мито, визначалася, 

враховуючи тогочасні можливості: кількість виробленої продукції, кількість спожитої 

на внутрішньому ринку та загальний експорт. 

Тарифні квоти по с/г товарах дозволяють українським виробникам, в першу 

чергу, не залежати від ринкової кон’юнктури країн ЄС, принаймні в межах квоти. Цей 

інструмент передбачає доволі суттєву економію для українських виробників. 

Наприклад, лише на м’ясі птиці виробники мають можливість економити від 7,48 до 52 

млн євро, відповідно не сплачуючи мито за найнижчою та найвищою ставкою. Якщо 

рахувати такі вигоди для зернових, однієї з найбільших статей українського експорту, 

експортери додатково мають можливість економити до 186 млн євро щороку. 

Зрозуміло, що виділена квота – менша, ніж обсяги експорту, адже Україна входить у 

трійку світових лідерів за цим показником. Проте й митна ставка на імпорт пшениці 

висока – від 97 до 186 євро/тонна. Але головне в даному випадку це додаткові переваги, 

в першу чергу перед Росією, яка є прямим конкурентом на європейському ринку зерна 

[33]. 
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Базуючись на фактично застосовуваних ЄС у попередні роки ставках мита 

(applied rates) на українську продукцію, Україна економить щонайменше 383 млн євро 

на експорті с/г товарів та харчів до ЄС. У той же час, зростання виробничих 

потужностей, зумовлене лібералізацією торгівлі, яке відбулося після підписання Угоди, 

дозволило збільшити сукупну виручку внаслідок збільшення кількості видів товарів з 

доступом на ринки країн-членів ЄС. 

Ми маємо можливість проаналізувати лише використання квот, статистику для 

яких оперативно дає ЄС [262].  

У 2016-2017 рр. Україною було закрито по 7 квот, а саме на: мед натуральний, 

цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, кукурудза, 

ячмінь 

Станом на 17 лютого 2018 року Україна вже використала квоти на мед, причому 

це сталося ще 3 січня 2018 року. Тобто, за 3 дні поточного року ЄС імпортував 5400 тон 

українського меду натурального. Варто відзначити, що український мед став 

популярним з 2016 року, коли квота на 5000 тон була закрито за 4 дні, в 2017 році – 5200 

також за 4 дні. 

 

Рис. 3.16. Використання квот, 2017 р. [262] 

   «Перший прийшов –  

перший обслуговується» 
Імпортна ліцензія 
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Також за перші три дні 2018 року було використано квоти на виноградний та 

яблучні соки – 14000 тон. Ця продукція збільшила свою популярність в ЄС, адже в 2017 

році 12000 було продано лише за перші три місяці.  

Станом на вересень 2018 року Україною закрито 8 квот, а саме на: мед 

натуральний, крупи та борошно, солод та пшенична клейковина, оброблені томати, 

виноградний і яблучний соки, пшеницю, кукурудзу та вершкове масло 

Станом на вересень 2018 року Україна також закрила 5 додаткових квот, а саме 

на: мед натуральний, крупи та борошно, оброблені томати, пшеницю та кукурудзу.  

За дуже короткий період з моменту підписання Угоди про Асоціацію стало 

зрозуміло, що по деяким товарним позиціям Україна дуже швидко вичерпує квоти, а по 

іншим, через високі європейські технічні бар’єри – навпаки ні. Тому ще в 2015 році 

Україна розпочала перемовини з представниками ЄС щодо можливостей перегляду 

наявних квот. 

Рис. 3.17. Стан закриття додаткових квот, вересень 2018 р. [262] 

29 вересня 2017 р. заступник Комісара ЄК з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом 

та заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі – Торговий представник 

України Наталія Микольська оприлюднили спільну заяву щодо набуття чинності 
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автономними торговими преференціями (далі - АТП) Європейського Союзу для 

України з 1 жовтня 2017 року [272]. 

Додаткові торговельні преференції діятимуть впродовж трьох років і вони не 

замінюють затверджені Угодою про Асоціацію обсяги тарифних квот, а інтегровано 

доповнюють умови торгівлі, визначені в Угоді. 

Загалом відповідно до Регламенту ЄС 2017/1566 від 13.09.2017 додаткові нульові 

тарифні квоти встановлено для 8 груп товарів: меду – 2,5 тис. т, ячмінної крупи – 7,8 тис. 

т, вівса – 4 тис. т, оброблених томатів – 3 тис.т, виноградного соку – 500 тонн, кукурудзи 

та борошна з неї – 625 тис. т, ячменю та борошна з нього – 325 тис. т, пшениці та 

борошна – 65 тис. т. [239]. 

Адміністрування АТП здійснюватиметься за двома принципами: «Перший 

прийшов-перший отримав» та «Імпортних ліцензій» в залежності від виду продукції та 

за такою ж процедурою як і загальне адміністрування квот. 

Для оцінки впливу запровадження митних квот, які не передбачають сплати мита, 

відповідно сприяють зростанню конкурентоспроможності відповідних товарів, нами 

було розраховано індекс виявлених порівняльних переваг, який ми також використали 

в 3.1. 

Результати оцінки представлені в Таблиця 3.21.  

Таблиця 3.21 

Індекс конкурентоспроможності для товарів, щодо яких діє тарифна квота 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кукурудза 3,2 1,9 1,4 6,0 12,0 16,3 20,1 22,45 17,9 
Мед натуральний 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 1,0 12,1 1,3 
Виноградний та яблучні соки 0,6 0,4 0,6 0,2 0,6 0,8 1,1 14,3 1,4 
Ячмінь 2,1 0,4 0,1 0,7 0,0 0,1 0,3 21,0 2,9 
Оброблені томати 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,8 12,0 2,3 
Цукор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 8,2 1,2 
Зерно зернових культур, оброблене іншими 
способами 

0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,2 1,4 20,0 2,0 

Борошно із зерна інших зернових культур 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 2,0 0,3 
Крупи, крупка та гранули із зерна зернових 
культур 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 4,8 0,4 

Джерело: розраховано автором на основі [275] 

Як бачимо, конкурентоспроможність вказаних товарних груп за період аналізу 

суттєво зросла. Слабку та сильну конкурентоспроможності в 2012 р мала лише одна 

група – кукурудза, а 2013 році – 2 групи, а відразу після введення АТП – 4 групи. 
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Кардинально індекс Баласси зріс в 2015 р. Варто відзначити, що в той період жодних 

змін, які могли б настільки вплинути на відповідні показники експорту, на ринках 

відповідної продукції не відбулося. Тому  вважаємо, що 2015 р. став настільки успішним 

саме внаслідок розширення квот на українську аграрну продукцію.  

Якщо звернути увагу на динаміку індексу RCA, то найшвидше зростання 

демонструвала кукурудза (ми її не подавали на рис. 2 через дуже значне зростання), 

ячмінь, зерно зернових культур, соки, оброблені томати та натуральний мед.  

Таким чином, можна стверджувати, що АТП, створення ПВЗВТ позитивно 

вплинули на конкурентоспроможність української аграрної продукції на ринках ЄС. Це 

відбулося шляхом здешевлення відповідних товарів внаслідок безмитної торгівлі та 

зменшення тарифів.  

 
Рис. 3.18. Динаміка індексу конкурентоспроможності, 2013-2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [275] 

Незважаючи на тарифну лібералізацію, перешкодою для виходу українських 

товарів на ринок ЄС залишаються саме нетарифні бар’єри. Мається на увазі різниця у 

технічних регламентах, стандартах, системах оцінки відповідності, системах контролю 

якості та безпеки продукції, а також в підходах до функціонування ринку як таких. 

Так, якщо говорити про промислову продукцію, то, незважаючи на позитивні 

кроки на шляху до підписання Угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та 

прийнятність промислових товарів), українські товари поки не можуть бути 
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сертифіковані в Україні для імпорту в ЄС. 

Із продуктами харчування ситуація ще складніша. Тут виробник не просто 

повинен забезпечити відповідність товару певним вимогам щодо якості та безпечності 

(як у випадку з промисловою продукцією), а відповідні стандарти мають бути 

запроваджені на рівні держави. 

Так, для імпорту до ЄС товарів тваринного походження держава, а паралельно і 

відповідне підприємство-експортер, повинні отримати дозвіл на експорт такої 

продукції. На даному етапі Україна отримала дозвіл на експорт більшості з основних 

позицій продукції тваринного походження, серед яких: м’ясо птиці, риба, 

м’ясопродукти, яйця та мед. На завершальному етапі – тривала процедура отримання 

дозволу на експорт молока та молочних продуктів. 

Ще одним нетарифним бар’єром, з яким часто стикаються українські виробники 

на шляху експорту продукції до ЄС, є адміністрування тарифних квот. Особливо 

актуально це для тих товарів, щодо яких необхідно отримувати імпортну ліцензію, що 

її повинен отримувати не український експортер, а європейський імпортер. 

На усунення нетарифних бар’єрів у торгівлі спрямована значна частина розділів 

Угоди. Крім того, досвід країн, які вже створили ЗВТ із ЄС, довів, що скасування 

нетарифних обмежень дає більше для розвитку торгівлі, ніж скасування мит, навіть 

попри складність вираження у фінансовому еквіваленті. 

Аналогічно до мит, Україна взяла на себе зобов’язання максимально наблизити 

своє законодавство у сферах СФЗ та добробуту тварин до законодавства ЄС протягом 

10 років після підписання Угоди. Для спостереження та координації процесу 

заплановано створення Підкомітету із СФЗ. Перше його засідання відбулося лише 16 

травня 2017 р. На ньому було затверджено правила процедур у сфері СФЗ [8]. 

ЄС має визнати, що тварини вирощуються/походять із зон, вільних від хвороб, а 

рослини – із зон, вільних від шкідників та шкідливих організмів. Тобто Україна має 

забезпечити регіоналізацію, або зонування, тваринництва й рослинництва – як це 

визначено в міжнародних документах. Після отримання певним регіоном такого статусу 

і його підтримки в майбутньому – для цього потрібно повідомити імпортера (ЄС), і, 

якщо він не розпочав процедуру додаткових перевірок, то через 3 місяці вважається, що 
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рішення про надання території статусу зони, вільної від шкідливих організмів, та зони, 

вільної від хвороб, прийняте – продукція тваринництва теоретично отримує доступ на 

ринки ЄС. 

Однак, отримання визнання відповідності стандартам ЄС є складним завданням і 

вимагає значних зусиль та інвестицій, передусім з боку держави. А також тісної 

співпраці між аграрними компаніями та органами контролю. Українські виробники 

тваринницької продукції зобов’язані розробляти плани біозахисту та надавати їх 

ветеринарній службі. У цих планах описані взаємні обов’язки компаній та органів 

контролю. Також компанії оприлюднюють значну кількість іншої інформації: щодо 

спостереження і щоденної перевірки тварин, контроль за їхнім переміщенням, 

походженням кормів, зафіксовані усі щеплення, хвороби та медикаменти, смертність, а 

також забезпечений принцип простежуваності, тобто виробник має знати, звідки і в 

якому стані він отримує тварин, корми, ліки тощо, і куди та кому він постачає свою 

продукцію [61]. 

У цьому плані також описуються  всі ризики, які можуть потенційно загрожувати 

тваринам і впливати на безпеку продукції, а також описані заходи зведення цих ризиків 

до мінімуму. Тобто, всі управлінські аспекти роботи компаній повинні відповідати 

системі ХАССП. Якщо українська ветфітослужба приймає і схвалює такий план 

біозахисту від підприємства – воно може експортувати свою продукцію на ринки ЄС 

без додаткових перевірок. 

Очевидно, що лише великі аграрні компанії, зокрема на початкових етапах УА, 

зможуть відповідати усім вимогам. 

Аналогічна ситуація і з компаніями в сфері переробки продуктів тваринного 

походження. Якщо Україна виконає всі умови Угоди, ЄС видаватиме дозвіл на імпорт 

без попередньої інспекції окремих підприємств – лише на основі гарантій і документів, 

отриманих від українського органу контролю. Однак ЄС може проводити перевірки 

самого органу контролю задля впевненості в його компетентності й здатності ефективно 

впливати на сектор [33]. 

В Угоді є поняття «еквівалентності задля цілей торгівлі» – коли країна-імпортер 

визнає СФЗ, що застосовуються у країні-експортері як еквівалентні заходам, котрі 
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вживає сам імпортер. Тобто, що вони дозволяють досягнути рівня СФЗ країни-

імпортера. Еквівалентність може бути визнана щодо індивідуальних заходів, групи 

заходів або системи, яка застосовується до сектору чи групи товарів. 

Українські регулюючі органи мають право звернутися з проханням визнати 

еквівалентність, коли законодавство в певній галузі вже адаптоване і виконується. 

Попри прогрес в адаптації, цей період досі триває, що є наслідком недостатньої 

швидкості внесення зміни до законодавство. 

Після отримання запиту щодо визнання еквівалентності сторона-імпортер 

повинна розпочати перевірку не пізніше, ніж через 3 місяці, і видати результат перевірки 

не пізніше, ніж через 360 днів. Протягом 90 днів після визнання рішення щодо 

еквівалентності сторона-імпортер має вжити заходів для початку торгівлі товаром, який 

визнано еквівалентним. 

Це означає скорочення фізичних перевірок на кордоні, спрощення отримання 

сертифікатів та полегшення процедури схвалення виробничих потужностей. 

Отже, весь процес виходу на ринок певного товару чи продукції цілої галузі 

займатиме не більше півтора роки (крім окремих випадків, наприклад, визнання 

еквівалентності сезонної продукції), а не 5 років, як це було у випадку з українською 

курятиною. 

В ідеалі це визнання взагалі має стати автоматичним через 4-5 років, тобто навіть 

без інспекцій з боку ЄС: якщо будь-яке нове підприємство, що хоче виробляти м’ясо 

птиці, отримує дозвіл на діяльність від ветеринарного органу чи будь-якого визначеного 

законом органу, то його продукція автоматично може експортуватися на ринки ЄС. 

Експорт України до ЄС має відповідати цілому ряду регуляторних вимог – від 

загальної безпечності харчової продукції до контролю за забруднювачами в харчовій 

продукції (див. Таблиця 3.22). Кожна з регуляторних вимог передбачає дотримання 

цілого ряду директив та регламентів ЄС. Проте не вся продукція має відповідати всім 

вимогам, і навіть там, де така відповідність вимагається, не всі положення 

застосовуються до продукції. 

Таблиця 3.22 

Регуляторні вимоги для кожної групи УКТЗЕД 1-24 
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Товарна група Кількість 
регуляторних вимог 

01. Живі тварини 3 
02. М’ясо та їстівні субпродукти 7 
03. Риба й ракоподібні, молюски та інші безхребетні 9 
04. Молоко та молочні продукти; яйця птахів, натуральний мед, інші харчо- 
ві продукти тваринного походження 

6 

05. Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 6 
06. Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні части- 
ни рослин; зрізані квіти й декоративна зелень 

3 

07. Овочі та деякі їстівні коренеплоди й бульби 8 
08. Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь 7 
09. Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі 7 
10. Зернові культури 3 
11. Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль; 
інулін; пшенична клейковина 

6 

12. Насіння й плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні 
або лікарські рослини, солома й фураж 

11 

13. Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки й 
екстракти 

7 

14. Рослини й матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 
рослинного походження, в іншому місті не зазначені. 

Специфічні вимоги 
відсутні 

15. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їхньо- го 
розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного по- 
ходження 

5 

Джерело: складено автором на основі [61, С. 84-89] 

Попри складнощі з дотриманням вимог вказаних регламентів, все більша 

кількість українських підприємств отримує дозвіл на експорт. За даними 

Держспоживслужби на початок 2017 року дозвіл на експорт в ЄС мали 275 підприємств, 

з них 93 харчові підприємства. Серед них найбільша кількість в групі мед бджолиний – 

49, молоко та молочні продукти – 14, риба та рибопродукти – 19, а також м’ясо птиці – 

6. На жовтень 2017 року вже 280 підприємств були проінспектовані європейськими 

структурами та отримали від них позитивну відповідь, серед них 107 виробляють 

продукцію для споживання людиною. 

Продукція українських підприємств повинна відповідати також необов’язковим 

вимогам, від контраагентів на конкретному ринку. Варто відзначити, що кількість таких 

вимог суттєво збільшується при просуванні продукції далі на захід від українського 

кордону. Контрагент у Польщі вимагатиме значно менше документів та сертифікатів, 

ніж у Нідерландах чи Великобританії. 

Варто наголосити, що до заходів нетарифного регулювання також можна 
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віднести приватні стандарти, що діють незалежно від законодавчого регулювання в ЄС 

та виступають суттєвою перепоною з ризиками невизначеності для експортерів і про які 

не так часто згадують в Україні. 

Наприклад, йдеться про необхідність дотримуватися певних соціально-

економічних, екологічних та моральних принципів при виробництві товару, для того 

щоб мати доступ до полиць окремих супермаркетів. 

Супермаркети, усвідомлюючи обсяги реалізації товарів та їхній вплив на 

споживчі преференції, формують політику сталого розвитку, що спрямована на 

заохочення справедливих умов торгівлі на всіх її ланцюжках. Наприклад, у ЄС 

стартував проект SupplyChange, який має на меті зробити супермаркети більш 

свідомими у формуванні цінових політик та умов співпраці із постачальниками з країн, 

що розвиваються [33]. 

Запровадження таких приватних стандартів зумовлене сильною позицією 

споживача, про що йшла мова в 2.2., який прагне купувати продукцію, що була 

виготовлена із дотриманням трудових стандартів, із нанесенням мінімальної шкоди 

довкіллю і навіть за умови дотримання прав тварин. 

Тому ризик існування таких приватних перепон у доступі на ринок ЄС також є 

суттєвою перепоною та має бути врахований українськими експортерами. 

Варто відзначити, що оскаржувати такі дії на міждержавному рівні важко, 

оскільки вони не є такими, що запроваджені державною, тому вона не може нести 

відповідальність за дії приватних осіб [1]. 

Дуже перспективною для України виглядає стратегія органічного виробництва. 

Нині менше 1% земель сільськогосподарського призначення охоплено органічним 

землеробством. З одного боку – це мало, але в той же час говорить про значні 

перспективи розвитку даної галузі в агропромисловому комплексі країни. І це 

підтверджується постійно зростаючим числом операторів органічного ринку. 

Загальна площа органічних земель в Україні складає близько 381,2 тис. га (289,6 

тис. га сертифіковані, і трохи більше 91,6 тис. га мають перехідний статус). За станом на 

початок 2017 року в країні налічувалося 426 операторів органічного ринку, у тому числі 

294 – це сільськогосподарські підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні 
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сільськогосподарських сільськогосподарських культур – як традиційних зернових, так і 

більше нішевих, включаючи ягоди [35]. 

Попри потенціал розвитку аграрного експорту до ЄС, українські підприємства 

задля його реалізації і повноцінного використання власної конкурентоспроможності на 

цьому ринку мають подолати ряд перешкод, зокрема: 

- відсутність фінансової допомоги з боку держави (дотації і програми 

підтримки); 

- нерозвинена інфраструктура, що призводить до збільшення вартості 

виробництва, високих втрат продукції під час транспортування або зберігання; 

- корумповані та занадто довгі митні процедури; 

- невідшкодування ПДВ експортерам; 

- невідповідність продукції європейським стандартам. 

Також проблеми можуть виникнути із модернізацією, переоснащенням 

виробничих можливостей підприємств. Зрозуміло, що чим складніша галузь 

виробництва, тим складнішими будуть процеси її оновлення. 

З іншого боку, названі пункти є рушійними силами. Для будь-якої економіки 

потрібно нарощувати обсяги виробництва, щоб конкурувати та виробляти якісну 

продукцію не тільки на внутрішньому, а й міжнародних ринках. 

Серед усіх галузей сільського господарства України найвразливішою є галузь 

тваринництва. Сьогодні ця галузь під загрозою зникнення, оскільки не має дотацій з 

державного бюджету на збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби, а 

також існування високого експортного мита на продаж продукції тваринництва. 

Слід зазначити, що на шляху розвитку експортної політики для вітчизняних 

підприємців є ряд перешкод, які тільки завдяки державній політиці можна вирішити 

протягом певного періоду та вивести сільськогосподарську продукцію на новий якісний 

рівень. 

Крім того, є нагальна проблема щодо неузгодженості тарифного регулювання та 

квотування української сільськогосподарської продукції, яку необхідно вирішувати 

передусім на законодавчому рівні з метою збереження та розвитку галузі. 

Задля компенсації названих конкурентних слабкостей українських аграрних 
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підприємств на ринках ЄС доцільно провести їх SWOT-аналіз, що дозволить 

сформулювати відповідні стратегії компенсації слабкостей.  

Таблиця 3.23 

SWOT аналіз та відповідні стратегії 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 
OPPORTUNITIES STRENGTHS WEAKNESSES 

Розширення доступу до ринків 
ЄС. 
Розширення органічних ринків 
Диверсифікація діяльності - 
туризм, специфічні продукти 
тощо 
Розробка спільних організацій 
щодо маркетингу та просування 

Родючі ґрунти / сприятливі 
природні умови 
Традиції в практиці сільського 
господарства в поєднанні з 
різноманітністю господарств 
Професійні знання та потенціал 
розвитку 
Розвиток органічних 
господарств 

Неоднорідність власності на 
сільськогосподарське майно 
Відсутність розвитку ринку 
землі 
Недостатній рівень механізації 
фермерських господарств 
Низький рівень продуктивності 
праці 
Недостатність інвестицій у 
сільське господарство 
Низький рівень спеціальної 
освіти фермерів 

 SO STRATEGIES WO STRATEGIES 
 Збільшення виробництва 

аграрної продукції, яка має 
попит в ЄС 
Експорт органічної продукції 
просування товарів на ринок ЄС 
Розвиток українських аграрних 
брендів 
Розвиток агротуризму та 
екотуризму 
Розвиток аграрних бірж 
Розвиток традицій та 
традиційних українських 
ремесел (це сприятиме 
упізнаваності на ринках ЄС) 
 

Розвиток професійних 
асоціацій та споживчих 
кооперативів 
Впровадження нових 
технологій 
Знання європейського 
законодавства 
Створення органічних ферм 
Розвиток аграрної політики, що 
веде до розвитку органічного 
ринку 
Встановлення зв'язку між 
виробниками та великими 
роздрібними торговцями в ЄС 
задля збуту 
Розвиток агрокредитування 
Курси для фермерів 

THREATS ST STRATEGIES WT STRATEGIES 
Підвищення конкуренції на 
внутрішньому ринку 
Втрата кваліфікованої робочої 
сили через міграцію закордон 
Низький рівень інвестицій у 
сільське господарство 
Високі стандарти якості ЄС 

Підвищення якості органічних 
продуктів, що призведе до 
підвищення 
конкурентоспроможності 
Підвищення доходів фермерів 
за рахунок розвитку 
додаткового малого бізнесу в 
сільській місцевості 
(агротуризм, ремесла, традиції) 
Доступ до європейських фондів 

Курси сільського господарства 
в сільській місцевості, 
безкоштовно, за кошти 
міжнародних донорів 
Залучення іноземного капіталу 
Впровадження нових 
технологій 
Формування конкурентних 
ринків 
Залучення європейських фондів 

Джерело: розроблено автором 
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Потрібно не забувати, що експорт якісної сільськогосподарської продукції може 

принести Україні значні прибутки і підвищити товарний рівень не лише на 

європейському, а й на міжнародних ринках. 

Розвитку українського аграрного експорту можуть також додатково сприяти 

певні події всередині ЄС, зокрема, це зміна моделі САП, а також вихід Великобританії 

зі складу ЄС.  

Що стосується наслідків BREXIT, то це дозволить українським компаніям більше 

посилити свої конкурентні позиції на ринку Великобританії, ніж на ринках ЄС. Адже, 

компанії з України та Великобританії не є прямими конкурентами в даному випадку, за 

виключенням молочної продукції, як наприклад, Україна та Польща, Румунія чи 

Угорщина. Більше того, наші аграрні сектори носять більше комплементарний характер. 

А це дозволить розвивати експорт сировинної продукції до Великобританії, а також 

нарощувати її перевиробництво в Україні, якщо українські виробники отримають 

відповідні сертифікати якості. Останнє є можливим внаслідок популярності у 

виробників та торгових мереж, на зразок TESCO, використання аутсорсингової моделі. 

Вихід Великобританії з ЄС зрівняє конкурентні сили українських виробників з 

виробниками з інших країн ЄС.  

Крім того, поки не вирішено яку модель аграрної політики буде запроваджено у 

Великобританії. Обговорюються різні варіанти від бездотаційного новозеландського 

сценарію, американської політики страхування аграрних ризиків до підтримки 

сільських регіонів за прикладом Швейцарії. Очевидно, що буде певний перехідний 

період і, швидше за все, на кілька років залишать «європейські прямі виплати на гектар». 

А це ніяк не позначиться на конкурентних позиціях українських компаній.  

Звичайно, окрім входження у виробничі мережі компаній з Великобританії, 

українські аграрні виробники мають потенціал вийти на цей ринок з товарами з високою 

доданою вартістю самостійно, потіснивши європейські компанії більш конкурентними 

цінами при гідній якості української продукції. У жовтні 2018 р. вже розпочато 

узгодження форм двосторонніх сертифікатів на окремі товарні позиції, де є потенціал 

розвитку взаємної торгівлі [69].  

За підрахунками Президента Українського клубу аграрного бізнесу А. Ліссітси 
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Україна вже за перші кілька років може наростити експорт продуктів харчування та 

кормів для тварин в Великобританію до $ 5-6 млрд щорічно [52]. Але для цього 

українські компанії заздалегідь повинні вирішити питання щодо необхідної якості 

продукції, сертифікації, можливих партнерів та каналів збуту. 

Головними завданнями для України в майбутньому є: відкриття ліберального 

ринку землі, а також прозорість бізнесу, вирішення проблем з транспортною 

інфраструктурою і питання відсутності людського капіталу в сільськогосподарському 

секторі. 

Таким чином, аграрний сектор України в умовах ПВЗВТ отримав додатковий 

імпульс для розвитку. Проте задля використання отриманих можливостей необхідно 

провести суттєві зміни у функціонування підприємств, в першу чергу, що стосується 

якості продукції, а також проводити оптимальнішу агрополітику. 

 

Висновки до Розділу 3 

Аналіз конкурентоспроможності української аграрної продукції та підприємств 

на аграрних ринках ЄС дозволив зробити такі найважливіші висновки та узагальнення. 

1. Україна є потужним гравцем на міжнародних аграрних ринках. Її експорт 

характеризується високою динамікою вартісних та натуральних показників, а також 

значною кількістю самих компаній-експортерів. Аграрні підприємства протягом 

останнього десятиліття постійно збільшували свою частку в загальному національному 

експорті. З іншого боку, попри останню суттєву девальвацію гривні, відповідно 

зростання конкурентоспроможності внаслідок зниження ціни в доларовому еквіваленті, 

існують аграрні товарні позиції, які не демонстрували зростання закордонних продажів. 

2. У експортні прослідковується абсолютне домінування: 1. зернових культур 

(44,5 %); 2. жирів  та олії тваринного або рослинного походження; продуктів їх 

розщеплення; готових харчових жирів; воски тваринного або рослинного походження 

(24,5 %); 3. насіння і плодів олійних рослин; іншого насіння, плодів та зерна; технічних 

або лікарських рослини; соломи і фуражу (14,3 %); 4. молока та молочних продуктів; 

яєць птиці; натурального меду; їстівних продуктів тваринного походження, в іншому 

місці не зазначених (4,8 %). Разом згадані товарні групи складають понад 91 %.  
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3. Україна мала перше місце в світі щодо проса та олії соняшникової або 

сафлорової. Їх частка в світовому експорті в цей самий період становила – 21 % та 55 % 

відповідно. Друге місце вітчизняні експортери посіли в торгівлі пшеницею твердою з 

15,3 % світового експорту. 6 товарних підпозицій українського експорту зайняли 3 

місце. Просо також дуже активно вивозять з України і для посівів (12,4 % світового 

експорту). Кукурудза, яка стає дуже популярною, має 10,4 % світового експорту.  

Найбільшу частку в імпорті ЄС аграрних продуктів з України становлять: 

кукурудза – 33 %; сира соняшникова олія – 29 %, насіння ріпаку – 10 %. Таким чином, 

концентрація імпорту з України на рівні трьох найбільших товарів становить 70,65 %, 

що вказує на структурну слабкість аграрного експорту з цим регіоном. Ситуація слабко 

змінюється для 5 та 10 найважливіших товарних підпозицій – 79,5 % та 87,8 %. 

4. Аналіз конкурентоспроможності з використанням індексу виявлених 

порівняльних переваг підтвердив те, що серед української аграрної продукції найбільш 

конкурентоспроможними є товари рослинного походження, зокрема: зернові культури, 

жири та олії тваринного або рослинного походження, рослинні матеріали для 

виготовлення плетених виробів, насіння і плоди олійних рослин. Серед товарів 

тваринного походження лише молоко та молочні продукти, яйця птиці та натуральний 

мед мають слабкий рівень конкурентоспроможності. Українська аграрна продукція має 

вищі показники виявлених конкурентних переваг на ринку ЄС-28, ніж на міжнародному 

ринку.  

5. Аграрний сектор України в умовах ПВЗВТ отримав додатковий імпульс для 

розвитку. Проте задля використання отриманих можливостей необхідно провести 

суттєві зміни у функціонування підприємств, в першу чергу, що стосується якості 

продукції, а також проводити оптимальнішу агрополітику. 

6. На шляху розвитку експортної політики для українських підприємств є ряд 

перешкод, які тільки завдяки державній політиці можна вирішити протягом певного 

періоду та вивести сільськогосподарську продукцію на новий якісний рівень. Крім того, 

є нагальна проблема щодо неузгодженості тарифного регулювання та квотування 

української сільськогосподарської продукції, яку необхідно вирішувати передусім на 

законодавчому рівні з метою збереження та розвитку галузі. 
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7. Попри потенціал розвитку аграрного експорту до ЄС, українські підприємства 

задля його реалізації і повноцінного використання власної конкурентоспроможності на 

цьому ринку мають подолати ряд перешкод, зокрема: відсутність фінансової допомоги 

з боку держави (дотації і програми підтримки); нерозвинена інфраструктура, що 

призводить до збільшення вартості виробництва, високих втрат продукції під час 

транспортування або зберігання; корумповані та занадто довгі митні процедури; 

невідшкодування ПДВ експортерам; невідповідність продукції європейським 

стандартам. 

8. Результати емпіричної оцінки детермінантів міжнародної 

конкурентоспроможності українського аграрного експорту вказують на переважання 

детермінантів зовнішнього щодо аграрних підприємств середовища. Зокрема, значний 

вплив демонструють динаміка експорту за попередній період, попит на міжнародному 

ринку. Внутрішні чинники – ціна одиниці експортованої сировини, продуктивність 

праці аграрних підприємств – мають дещо слабший вплив. 

9. Аналіз детермінантів конкурентоспроможності на рівні товарних позицій 

виявив різні чинники конкурентоспроможності на міжнародному ринку для різних 

товарів. Найбільша кількість чинників (чотири) була виявлена для кукурудзи, для жита 

жодна змінна не виявилася значущою. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у роботах 

[11;14; 15; 16; 20; 281] 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності компаній 

на аграрних ринках ЄС, зокрема українських, виявлення та оцінка детермінантів 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств, які найбільшою мірою 

впливають на їх конкурентоспроможність, дали змогу зробити низку найбільш 

важливих висновків та узагальнень. 

1. Конкурентоспроможність – це комплексна та багатофакторна економічна 

категорія, що виражає наслідок взаємодії усіх елементів системи внутрішніх 

(виробничих, економічних, науково-технічних та ін.) і зовнішніх (адаптивних) відносин 

між компаніями щодо можливості реалізації певного виду продукції на конкретному 

ринку чи його сегменті. Теорія конкурентоспроможності пройшла чотири етапи 

розвитку, кожен з яких пов’язаний з появою підходу до розуміння цього поняття. 

Першими підходами були ринковий та ресурсний, які робили акцент на зовнішніх та 

внутрішніх чинниках розвитку компанії. Пізніше на їх основі з’явилися концепції 

динамічних можливостей, конкурентних переваг на основі дій, концепція, заснована на 

людському капіталі. Останні четвертий етап пов’язаний із появою у ХХІ ст. мережевих 

концепцій. Попри те, що ресурсний та ринковий підходи були започатковані понад 60 

рр. тому, вони до цього часу залишаються ключовими, навіть за умов посилення впливу 

більш сучасних підходів. 

2. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності компаній аграрного сектору є 

подібним щодо інших виробничих підприємств. Попри це, аграрний сектор має ряд 

характеристик, що відрізняють його від інших галузей. Зокрема, це невисока 

рентабельність аграрного сектору, а також тривалість відтворювального циклу та 

«довгий» період окупності вкладених засобів. Невисокий рівень формування валової 

доданої вартості та високий ступінь непередбачуваності результату діяльності, що 

зумовлено залежністю від змін ґрунтових та кліматичних умов, також суттєво 

позначається на умовах конкурентоспроможності аграрного сектору. Також значення 

має екологічний чинник, адже у процесі сільськогосподарського виробництва не 

повинно бути завдано шкоди навколишньому середовищу, а також має випускатися 
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продукт, безпечний для здоров’я людини, що найчастіше позначається на собівартості 

та ціні виробництва, а також диференціації продукції.  

3. Показники міжнародної конкурентоспроможності було розділено на 

торговельні показники та показники економічної ефективності. В рамках першої групи 

конкурентоспроможність розглядається як синонім експортної ефективності і сюди 

включено такі показники: реальний обмінний курс (RER), паритет купівельної 

спроможності (PPP), виявлена порівняльна перевага (RCA) та похідні показники (RMA, 

RXA, RTA, RC, PRCA, DNCA), частка експортного ринку (EMS), індекс чистого 

експорту (NEI), а також метод Грубеля-Лойда (GL). Серед показників економічної 

ефективності найчастіше використовуються індекс вартості внутрішніх ресурсів 

(Domestic resource costs ratio (DRC)) та співвідношення соціальних витрат та вигод 

(Social cost-benefit ratio (SCB)). Перший коефіцієнт використовується для порівняння 

можливих альтернативних витрат внутрішнього виробництва з доданою вартістю, яку 

вони генерують, а інший – як співвідношення суми національних (неринкових) та 

ринкових витрат до ціни товару. 

4. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній 

розділено на такі, що контролюються підприємствами, та ті, які не контролюються. До 

першої групи включено розмір компаній, ряд інших структурних характеристик 

(організаційний тип підприємства, інтенсивність факторів виробництва, частка 

найманої праці та орендованих земель, рівень заборгованості, спеціалізація аграрних 

підприємств, рівень комерціалізації підприємств), а також управлінський потенціал 

аграрних підприємств (вік, рівень освіти, стать, час на управління, соціальний капітал 

керівництва). Група детермінантів поза межами контролю підприємства включає 

забезпеченість факторами виробництва та умови попиту, інтервенції уряду на 

сільськогосподарських ринках, державні витрати на дослідження, освіту фермерів та 

інфраструктуру, регіон розташування компанії.  

5. Ринки аграрної продукції країн ЄС характеризуються повільними темпами 

зростання та високим рівнем конкуренції. Місткість цих ринків та високий 

платоспроможний попит роблять регіон дуже привабливими для діяльності компаній як 

з ЄС, так і з третіх країн. Це має наслідком суттєву динамізацію конкуренції. Проте, для 



212 

компаній з третіх країн можливість виходу на ці ринки є низькою внаслідок високо рівня 

самозабезпечення країнами ЄС більшістю агропродукції. У цілому, більшістю товарів 

тваринницького походження ЄС себе повністю забезпечує. У випадку з рослинницькою 

продукцією ситуація варіюється залежно від конкретного виду продукту. Так, якщо ЄС 

може себе забезпечити зерном, то у випадку з кукурудзою та олійними культурами 

присутній значний імпорт. 

6. Оцінка конкурентного середовища ключових аграрних ринків ЄС з 

використанням підходу 5 сил М. Портера виявила, що високий рівень конкуренції на 

цих ринках обумовлений насамперед великою кількістю відносно недиференційованих 

гравців у секторі. Як правило, кілька великих супермаркетів домінують в роздрібній 

торгівлі сільськогосподарською продукцією, і тому учасники ринку повинні 

конкурувати за дуже цінні контракти з цими роздрібними торговцями, що збільшує 

владу споживачів. З іншого боку вплив постачальників є помірним, оскільки компанії, 

які забезпечують аграрні компанії, як правило, є відносно більшими за розмірами. 

Загроза від нових учасників залежить, головним чином, від здатності запропонувати 

новий якісний продукт. Ринок молочної продукції, а також зерновий ринок 

характеризується помірними силою/загрозами для згаданих показників. Це 

пояснюється, у випадку з молочною продукцією, збільшенням можливості 

диференціації та використання стратегії нішевого, а також органічного, виробництва. 

Ринок м’яса та м’ясних виробів характеризується сильною владою покупців, але 

помірною конкуренцією внаслідок присутності невеликої кількості компаній на цьому 

ринку та достатнім рівнем диференціації їх продукції. 

7. Екзогенні чинники конкурентоспроможності аграрних компаній на ринках ЄС 

узагальнено до умов та інструментів САП та торговельної політики ЄС, які найбільшою 

мірою впливають на якість та ціну продукції. Найбільший вплив на сучасному етапі 

розвитку конкуренції на аграрному ринку ЄС має САП. Аграрний сектор є єдиним 

сектором ЄС, де є спільна політика. ЄС має найбільший захист власних виробників 

сільськогосподарської продукції серед провідних країн, що значно впливає на 

конкурентоспроможність останніх. Стратегічна мета САП залишається незмінною 

протягом усього періоду її проведення: гарантування закупівельних цін для виробників 
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аграрної продукції та підтримка стабільного рівня доходів аграрних компаній.  

Прямі виплати, серед фінансових інструментів САП, здатні значно впливати на 

рівень конкуренції на ринках аграрної продукції ЄС, відповідно на 

конкурентоспроможність компаній як з ЄС, так і з третіх країн. Доведено, що виплати з 

фондів ЄС в рамках САП: по-перше, підвищили продуктивність, вдосконалили 

структуру ринків та зробили їх більш конкурентними; по-друге, покращили торговельні 

баланси країн ЄС в торгівлі саме аграрною продукцією. 

ЄС характеризується протекціоністською торговельною політикою в аграрній 

сфері щодо третіх країн. Торговельні бар’єри – високі, хоча вони пом’якшуються 

різноманітними схемами преференцій, які надають порівняно сприятливі умови доступу 

для країн, що розвиваються, які саме в аграрному секторі мають найбільші конкурентні 

переваги.  

8. Оцінка впливу ендогенних факторів на конкурентоспроможність компаній на 

аграрних ринках ЄС виявила, що експортна виручка компанії на аграрних ринках ЄС як 

один із основних показників конкурентоспроможності значною мірою залежить від 

кількості робітників, ефективності виробничої та збутової діяльності компанії у цілому, 

обсягу реалізації основної продукції, а також ефекту масштабу на місткому спільному 

ринку ЄС та досвіду реалізації продукції. 

9. Аналіз конкурентоспроможності з використанням індексу виявлених 

порівняльних переваг підтвердив, що серед української аграрної продукції найбільш 

конкурентоспроможними є товари рослинного походження, зокрема: зернові культури, 

жири та олії тваринного або рослинного походження, рослинні матеріали для 

виготовлення плетених виробів, насіння і плоди олійних рослин. Серед товарів 

тваринного походження лише молоко та молочні продукти, яйця птиці та натуральний 

мед мають слабкий рівень конкурентоспроможності. Українська аграрна продукція має 

вищі показники виявлених конкурентних переваг на ринку ЄС-28, ніж на інших 

міжнародних ринках. 

10. Результати емпіричної оцінки детермінантів міжнародної 

конкурентоспроможності українського аграрного експорту вказують на переважання 

детермінантів зовнішнього щодо аграрних підприємств середовища. Зокрема, значний 
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вплив на міжнародну конкурентоспроможність української аграрної продукції 

демонструють динаміка експорту за попередній період, попит на міжнародному ринку. 

Внутрішні детермінанти – ціна одиниці експортованої сировини, продуктивність праці 

аграрних підприємств – мають дещо слабший вплив. Аналіз конкурентоспроможності 

на рівні товарних позицій виявив різні детермінанти конкурентоспроможності на 

аграрних ринках ЄС для різних товарів. Найбільша кількість детермінантів (чотири) 

була виявлена для кукурудзи, для жита жодна змінна не виявилася значущою. 

11. Аграрний сектор України в умовах Асоціації з ЄС отримав додатковий 

імпульс для розвитку. Після січня 2016 р. постійно збільшується як вартість 

українського експорту до ЄС загалом, так і частка України в імпорті ЄС. Цьому сприяли: 

початок повноцінної роботи Асоціації, збільшення квот для українських компаній, 

дешева гривня, а також початок збільшення упізнаваності українських виробників та 

їхня адаптація до «правил гри» на цьому ринку. На початкових етапах реалізації угоди 

про Асоціацію ціна була головною конкурентною перевагою, яка нині замінюється 

стратегію експорту нішевих аграрних культур. Серед невирішених проблем 

залишаються нетарифні обмеження, зокрема і приватні стандарти європейських 

закупівельних мереж. 
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університету імені Тараса Шевченка, а також апробовано на 7 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях: 

1. XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука – 2016» 

(Прага, 27 жовтня – 05 листопада 2016 р.); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні та 

соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин» (м. Дніпро, 16–17 

червня 2017 р.); 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах 

глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри» (м. Київ, 15–16 листопада 

2017 р.); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення сталого 

розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (м. Ужгород, 16–17 

лютого 2018 р.); 

5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасних 

міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники» (м. 

Одеса, 2 березня 2018 р.); 

6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг в 

умовах розвитку цифрових технологій» (м. Луцьк, 5 жовтня 2018 р.); 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

міжнародних відносин та економіко-політичного процесу» (м. Ужгород, 5–6 жовтня 

2018 р.). 

 



 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 
Підходи до трактування поняття «конкурентоспроможність підприємства» 

Автор, джерело Визначення терміна «конкурентоспроможність» Особливості визначення 
В. Винокуров Здатність підприємства вести успішну конкурентну боротьбу, 

протистояти їй; конкурентоспроможність визначають порівняльні 
конкурентні переваги суб’єкта господарювання стосовно інших 

Оскільки визначення не надає уяви про джерела забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, є можливість 
припущення, що автор мав на увазі і персонал, якій, на нашу 
думку, значним чином впливає на конкурентоспроможність 
підприємства 

В.Д. Нємцов, 
Л.Є., Довгань 

Може бути визначена як комплексна порівняльна характеристика 
підприємства, яка відображає ступінь переваги сукупності 
оціночних показників його діяльності, що визначає успіх 
підприємства на визначеному ринку за визначений проміжок часу 
по відношенню до сукупності показників конкурентів 

Позитивним є підхід до конкурентоспроможності як до 
комплексної порівняльної характеристики, до складу якої, 
напевно, можна включити і вплив на неї персоналу 
підприємства 

М.О. Єрмолов Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу 
розвитку даного виробника від виробника- конкурента як за 
ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної 
суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності 

Конкурентоспроможність як характеристика підприємства 
відбиває не тільки тенденції розвитку, але й стан окремих 
складових діяльності підприємства, до яких, напевно, можливо 
включити і персонал 

О.Д. 
Гудзинський, 

С.М. Судомир, 
Т.О. Гуренко 

Це визнана ринком сформована і реалізована конкурентоздатність 
соціально-економічних систем, яка матеріалізована у формі товару 
чи послуги. Вона може визначитися в процесі оперативної 
діяльності при реалізації стратегій і в перспективі при 
обґрунтуванні можливих ситуацій і стратегій розвитку 

Позитивним є підхід до конкурентоспроможності як соціально-
економічної системи, оскільки підприємства також є саме 
соціально-економічною системою 

 можливість реалізувати наявний у регіоні економічний потенціал 
(фінансовий, виробничий, трудовий, інноваційний, ресурсно-
сировинний і т. ін.) 

поняття «конкурентоспроможність», у визначенні згадується 
про можливість реалізувати наявний трудовий потенціал 

Н.П. Тарнавська  Здатність у реальному масштабі часу та у перспективі формувати і 
використовувати систему знань, умінь і навичок спільного зі 
споживачем творення принадливого для нього продукту, 
випереджаючи за часом теперішніх і можливих конкурентів 

Акцент на споживача та систему знань наявний у забезпеченні 
конкурентоспроможності, але не є достатнім, хоча слід 
зауважити, що саме знання, уміння та навички притаманні саме 
персоналу підприємства 

Р.В. Камишніков Здатність підприємства використовувати власний потенціал та 
ресурси, що надаються навколишнім маркетинговим середовищем 
для досягнення порівняно вищої міри задоволення потреб 

Хоча у визначенні відсутнє посилання щодо відносного та 
адаптивного характеру поняття 
конкурентоспроможності, позитивним є врахування внутрішніх 



 

споживачів свого цільового ринку та зовнішніх факторів, серед яких можливо врахування впливу і 
трудових ресурсів 

О. Тіщенко, 
О. Головко 

Здатність підприємства до отримання синергетичного ефекту від 
раціонального використання наявних та новостворених у процесі 
реалізації стратегії розвитку конкурентних переваг 

Наявність синергетичного ефекту, яка властива системам, не є 
винятковою характеристикою конкурентоспроможності, але є 
властивим саме системам, де головним є людський чинник, 
тобто персонал 

П. Діксон Показує, наскільки продуктивна й ефективна фірма щодо 
конкурентів, посередників та в обслуговуванні замовлень. 
Продуктивність пов’язана з якістю виробів, що випускаються, 
утримуваною часткою ринку й доходністю, ефективність - зі 
швидкістю зворотної реакції та економію витрат. І ефективність, і 
продуктивність, в остаточному підсумку, залежать від 
конкурентної раціональності фірми, тобто сили її загального духу 
та вміння приймати рішення 

Сферу прояву конкурентоспроможності обмежено 
конкурентами, посередниками та обслуговуванням замовлень 
(споживачі), при цьому прямо не враховано інші сили 
конкуренції, хоча слід зазначити, що «сила і загальний дух та 
вміння приймати рішення» притаманні саме персоналу 
підприємства 

З.Е. Шершньова, 
С.В. Оборська  

Конкурентоспроможність підприємства - рівень його компетенції 
щодо інших підприємств- конкурентів у нагромадженні і 
використанні виробничого потенціалу визначеної спрямованості, а 
також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, 
навичок і знань персоналу, що знаходять вираження в таких 
результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 
продуктивність тощо 

Конкурентоспроможність визначена вже, головним чином, 
через персонал підприємства та його навичок 

Джерело: складено автором на основі [42, C. 27-28] 

  



 

Додаток В 

Таблиця В.1 

Загальний баланс м’яса (тис. т, забійна вага) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 

Валове внутрішнє 
виробництво 

42290 42419 43514 42704 42681 42544 42498 43784 43510 42798 44049 44585 44053 43577 44433 45852 47057 47267 47334 

з якого ЄС-15 34831 34754 35409 34895 35165 35132 34959 36039 35996 35850 36942 37433 36955 36553 36935 37910 38495 38547 38430 

з якого ЄС-N13 7459 7665 8106 7809 7516 7413 7539 7745 7514 6949 7107 7152 7098 7024 7498 7942 8562 8720 8905 

Імпорт живих тварин 1 0 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Експорт живих тварин 143 87 122 117 119 98 93 84 116 165 190 240 232 179 197 247 291 317 323 

Національневиробництво 42147 42332 43393 42588 42563 42450 42407 43701 43396 42635 43860 44346 43822 43399 44238 45607 46768 46952 47013 

з якого ЄС-15 34779 34739 35367 34880 35141 35094 34948 36041 36007 35691 36783 37232 36725 36348 36728 37654 38283 38365 38245 

з якого EU-N13 7368 7593 8026 7708 7422 7355 7459 7660 7389 6945 7076 7114 7097 7051 7510 7953 8486 8587 8768 

Імпортм’яса 972 1196 1289 1441 1409 1665 1681 1612 1514 1541 1387 1358 1326 1311 1332 1368 1400 1379 1426 

Експортм’яса 2967 2485 2698 2534 2603 2358 2461 2295 2831 2550 3259 3821 3744 3740 3539 3811 4534 4333 4322 

Споживання 40152 41043 41984 41495 41369 41757 41626 43018 42079 41627 41988 41883 41405 40970 42031 43165 43634 43998 44117 

з якого ЄС-15 32849 33394 33786 33795 33629 33838 33678 34946 34072 33894 34464 34328 34101 33900 34400 35147 35253 35425 35419 

з якого ЄС-N13 7303 7650 8198 7700 7740 7919 7948 8072 8008 7733 7524 7555 7304 7070 7630 8017 8382 8572 8698 

Споживаннянаособу(кг) 65,2 66,7 68, 67, 66,5 66,9 66,4 68,4 66,7 65,8 66,3 66,1 65,4 64,6 66,1 67,7 68,3 68,6 68,7 

з якого ЄС-15 68,7 69,7 70,1 69,7 68,9 68,9 68,2 70,4 68,3 67,7 68,6 68,3 67,8 67,2 67,9 69,1 69,1 69,1 68,9 

з якого ЄС-N13 53,1 56,2 60,9 57,3 57,8 59,4 59,7 61,0 60,7 58,9 57,4 57,8 56,2 54,6 58,9 62,0 65,0 66,7 67,8 

Самозабезпечення (%) 105 103 104 103 103 102 102 102 103 103 105 106 106 106 106 106 108 107 107 

ЄС-15 106 104 105 103 105 104 104 103 106 106 107 109 108 108 107 108 109 109 108 

EU-N13 102 100 99 101 97 94 95 96 94 90 94 95 97 99 98 99 102 102 102 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.2 

М’ясо яловичини та телятини (тис. т, забійна вага) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 

Валове внутрішнє виробництво 8612 8385 8580 8378 8429 8202 8239 8306 8169 8026 8217 8199 7867 7499 7694 7862 8113 8213 8103 

з якого ЄС-15 7476 7288 7514 7393 7473 7272 7300 7334 7206 7077 7309 7297 6995 6681 6811 6896 7067 7115 7012 

з якого ЄС-N13 1137 1097 1066 985 956 930 939 972 963 949 908 902 872 818 884 966 1047 1097 1091 

Імпорт живих тварин 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Експорт живих тварин 125 72 103 99 95 66 49 49 40 48 104 147 159 109 114 178 219 252 257 

Національневиробництво 8487 8312 8477 8280 8336 8137 8191 8258 8130 7980 8114 8051 7708 7390 7580 7684 7894 7961 7846 

з якого ЄС-15 7416 7265 7466 7361 7446 7270 7299 7334 7227 7098 7305 7245 6950 6678 6791 6830 6984 7026 6921 

з якого EU-N13 1071 1047 1010 919 890 867 893 924 903 882 809 806 758 712 789 854 910 934 925 

Імпортм’яса 317 310 407 412 482 549 554 470 314 363 321 286 275 304 308 300 304 307 318 

Експортм’яса 540 492 490 358 284 179 166 94 130 84 253 327 210 161 207 209 244 268 271 

Споживання 8264 8131 8394 8334 8534 8507 8580 8635 8314 8259 8182 8011 7773 7533 7681 7775 7954 8000 7893 

з якого ЄС-15 7193 7091 7410 7425 7652 7638 7702 7855 7574 7571 7614 7454 7292 7093 7168 7226 7334 7368 7263 

з якого ЄС-N13 1071 1040 984 909 882 869 877 779 740 687 567 557 481 440 513 549 620 631 630 

Споживаннянаособу(кг) 11,9 11,6 12,0 11,9 12,1 12,0 12,1 12,1 11,6 11,5 11,4 11,1 10,8 10,4 10,6 10,7 10,9 10,9 10,7 

з якого ЄС-15 13,3 13,1 13,6 13,5 13,9 13,8 13,8 14,0 13,4 13,4 13,4 13,1 12,8 12,4 12,5 12,5 12,6 12,6 12,4 

з якого ЄС-N13 6,8 6,7 6,4 5,9 5,7 5,7 5,7 5,1 4,9 4,5 3,8 3,7 3,2 2,9 3,4 3,7 4,2 4,2 4,2 

Самозабезпечення (%) 104 103 102 101 99 96 96 96 98 97 100 102 101 100 100 101 102 103 103 

ЄС-15 104 103 101 100 98 95 95 93 95 93 96 98 96 94 95 95 96 97 97 

EU-N13 106 105 108 108 108 107 107 125 130 138 160 162 181 186 172 176 169 174 173 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.3 

М’ясо свинини (тис. т, забійна вага) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 

Валове внутрішнє виробництво 21770 21764 22126 22148 21966 21906 22229 23094 22952 22121 22753 23055 22554 22384 22568 23276 23589 23442 23494 

з якого ЄС-15 17587 17535 17736 17790 17869 18014 18139 18953 19090 18823 19299 19609 19336 19277 19284 19912 20067 19889 19849 

з якого ЄС-N13 4184 4228 4390 4358 4097 3892 4090 4141 3862 3297 3454 3446 3218 3107 3284 3364 3522 3553 3644 

Імпорт живих тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Експорт живих тварин 5 2 5 6 14 22 34 27 67 106 67 62 36 26 36 21 10 5 5 

Національневиробництво 21765 21761 22121 22142 21952 21884 22195 23067 22885 22015 22686 22993 22519 22358 22533 23256 23579 23437 23489 

з якого ЄС-15 17587 17533 17730 17787 17848 17962 18123 18943 19055 18611 19121 19438 19127 19054 19074 19716 19920 19785 19745 

з якого EU-N13 4179 4228 4391 4354 4104 3922 4072 4124 3830 3404 3566 3556 3391 3304 3459 3540 3660 3652 3743 

Імпортм’яса 14 27 27 40 49 87 110 35 57 46 30 18 20 16 14 11 12 12 13 

Експортм’яса 1374 1054 1101 1205 1356 1276 1412 1393 1799 1530 1844 2189 2191 2238 1947 2217 2793 2542 2491 

Споживання 20406 20734 21047 20977 20645 20695 20893 21709 21143 20531 20873 20823 20348 20135 20600 21050 20798 20907 21011 

з якого ЄС-15 16254 16451 16491 16610 16309 16303 16383 17023 16461 16052 16333 16247 16028 15998 16087 16318 15963 16084 16051 

з якого ЄС-N13 4152 4283 4555 4367 4336 4392 4510 4686 4682 4479 4539 4576 4319 4138 4513 4732 4834 4824 4960 

Споживаннянаособу(кг) 32,6 33,1 33,5 33,3 32,6 32,6 32,8 33,9 32,9 31,9 32,3 32,2 31,5 31,0 31,6 32,2 31,7 31,8 31,9 

з якого ЄС-15 33,5 33,8 33,7 33,7 32,9 32,7 32,7 33,8 32,5 31,6 32,0 31,8 31,3 31,1 31,1 31,4 30,6 30,7 30,5 

з якого ЄС-N13 29,6 30,7 32,9 31,6 31,5 32,0 32,9 34,3 34,4 33,0 33,5 33,9 32,0 30,7 33,6 35,3 36,1 36,1 37,2 

Самозабезпечення (%) 107 105 105 106 106 106 106 106 109 108 109 111 111 111 110 111 113 112 112 

ЄС-15 108 107 108 107 110 110 111 111 116 117 118 121 121 120 120 122 126 124 124 

EU-N13 101 99 96 100 94 89 91 88 82 74 76 75 75 75 73 71 73 74 73 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.4 

М’ясо птиці  (тис. т, забійна вага) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 

Валове внутрішнє 
виробництво 

10668 11143 11665 11046 11134 11283 10905 11284 11360 11664 12130 12368 12703 12792 13270 13788 14396 14636 14748 

з якого ЄС-15 8657 8927 9141 8720 8804 8821 8515 8775 8784 9086 9500 9683 9812 9809 10060 10291 10565 10731 10748 

з якого ЄС-N13 2012 2216 2524 2326 2331 2462 2389 2510 2577 2578 2629 2685 2891 2984 3210 3497 3832 3905 4000 

Імпорт живих тварин 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Експорт живих тварин 5 6 6 4 5 6 5 6 6 8 9 9 10 10 11 10 10 9 9 

Національневиробництво 10664 11138 11659 11042 11130 11279 10900 11279 11354 11656 12121 12360 12694 12783 13261 13779 14388 14628 14741 

з якого ЄС-15 8651 8921 9135 8717 8803 8818 8514 8782 8803 9115 9511 9699 9833 9829 10082 10303 10593 10754 10771 

з якого EU-N13 2012 2217 2524 2325 2327 2461 2386 2497 2551 2542 2610 2661 2862 2954 3178 3477 3795 3875 3971 

Імпортм’яса 380 598 594 724 624 763 742 836 872 860 796 831 841 791 821 855 881 881 898 

Експортм’яса 1049 936 1104 968 959 898 879 804 897 929 1150 1290 1318 1304 1353 1365 1478 1492 1528 

Споживання 9994 10801 11149 10798 10795 11144 10763 11311 11330 11588 11767 11901 12217 12270 12729 13269 13791 14017 14111 

з якого ЄС-15 8016 8570 8588 8480 8371 8587 8307 8818 8847 9137 9440 9570 9802 9859 10206 10610 10983 11025 11132 

з якого ЄС-N13 1978 2231 2561 2318 2424 2557 2456 2493 2483 2451 2327 2330 2415 2411 2523 2659 2808 2991 2980 

Споживаннянаособу(кг) 18,0 19,5 20,0 19,3 19,2 19,8 19,0 19,9 19,9 20,3 20,5 20,8 21,3 21,3 22,1 22,9 23,8 24,1 24,2 

з якого ЄС-15 18,6 19,9 19,8 19,4 19,1 19,5 18,7 19,8 19,7 20,3 20,9 21,1 21,6 21,6 22,3 23,1 23,8 23,8 23,9 

з якого ЄС-N13 15,9 18,0 20,8 18,9 19,8 21,0 20,2 20,6 20,6 20,4 19,4 19,5 20,2 20,2 21,2 22,4 23,7 25,3 25,2 

Самозабезпечення (%) 107 103 105 102 103 101 101 100 100 101 103 104 104 104 104 104 104 104 105 

ЄС-15 108 104 106 103 105 103 103 100 99 99 101 101 100 99 99 97 96 97 97 

EU-N13 102 99 99 100 96 96 97 101 104 105 113 115 120 124 127 131 136 131 134 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.5 

М’ясо баранини та козлятини (тис. т, забійна вага) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валове внутрішнє виробництво 1239 1127 1144 1132 1151 1153 1125 1100 1029 987 949 963 928 902 901 925 959 977 989 

з якого ЄС-15 1112 1003 1018 993 1019 1025 1004 977 917 863 833 844 812 786 780 811 797 812 820 

з якого ЄС-N13 127 124 126 140 133 128 120 122 112 124 116 119 117 115 120 115 162 165 169 

Імпорт живих тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Експорт живих тварин 8 7 8 8 6 4 4 3 2 3 10 22 27 34 36 38 52 52 52 

Національневиробництво 1230 1120 1136 1124 1146 1149 1120 1096 1027 984 939 941 902 868 864 888 907 926 937 

з якого забій на фермах 0 0 0 0 3 2 2 2 3 168 145 149 141 108 112 119 148 146 146 

з якого ЄС-15 1125 1019 1035 1015 1044 1044 1012 981 921 867 847 850 815 787 780 805 786 800 808 

з якого EU-N13 105 101 101 110 102 105 108 115 106 117 92 92 86 81 84 83 121 125 129 

Імпортм’яса 261 261 261 265 254 266 274 272 271 272 240 222 190 200 189 202 203 179 197 

Експортм’яса 4 3 3 3 4 4 4 5 5 6 12 15 25 36 32 20 19 30 32 

Споживання 1488 1378 1394 1386 1395 1411 1390 1363 1293 1250 1167 1149 1067 1031 1021 1070 1091 1074 1102 

з якого ЄС-15 1386 1282 1297 1281 1298 1310 1285 1249 1190 1133 1077 1057 979 950 940 993 972 948 974 

з якого ЄС-N13 102 96 97 106 97 101 105 114 103 116 90 92 88 82 82 77 119 126 129 

Споживаннянаособу(кг) 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 

з якого ЄС-15 3,2 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 

з якого ЄС-N13 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 1,1 1,1 

Самозабезпечення (%) 83 82 82 82 83 82 81 81 80 79 81 84 87 87 88 86 88 91 90 

ЄС-15 80 78 78 78 78 78 78 78 77 76 77 80 83 83 83 82 82 86 84 

EU-N13 124 129 130 132 136 127 115 107 109 107 129 130 132 141 148 149 136 131 131 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.6 

Свіжі молочні продукти (тис. т) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво 45958 46880 46955 47411 46965 47524 47426 46968 46671 46579 46993 46799 46706 46761 46467 46920 47067 47134 47228 

Питне молоко 33239 33694 33487 33497 32925 32924 32026 32054 32020 31788 31890 31853 31751 31767 31404 31344 31244 31150 31088 

Вершки  2279 2360 2327 2349 2478 2468 2403 2434 2395 2418 2432 2419 2508 2575 2624 2713 2689 2742 2797 

Підкислене молоко 6552 6744 7012 7218 7220 7425 7734 7972 7928 8009 8230 8201 8130 8076 7969 8045 8296 8379 8463 

Ініші свіжі молочні продукти 3887 4082 4129 4347 4342 4707 5263 4509 4328 4365 4441 4326 4317 4342 4471 4817 4839 4863 4880 

ЄС-15 39565 40345 40351 40867 41054 41256 41420 40827 40668 40327 40678 40559 40427 40372 40057 40325 40446 40486 40527 

ЄС-N13 6393 6534 6604 6544 5910 6268 6005 6141 6002 6253 6314 6240 6279 6389 6410 6595 6621 6648 6701 

Імпорт (за межі ЄС) 7 9 11 12 19 29 29 33 43 48 42 48 46 33 19 12 14 14 14 

Експорт (за межі ЄС) 232 257 273 283 276 248 263 311 291 301 362 436 579 635 773 908 1120 1064 1117 

Споживання 45732 46632 46694 47140 46708 47306 47192 46690 46423 46326 46672 46411 46172 46159 45714 46024 45961 46084 46125 

На особу (кг) 93,8 95,4 95,3 95,9 94,6 95,5 94,9 93,5 92,6 92,2 92,6 92, 91,5 91,2 90, 90,4 89,9 89,9 89,7 

Самозабезпечення (%) 100 101 101 101 101 100 100 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.7 

Сири (тис. т) 

  200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

2016 2017 2018 

Виробництво на молочних 

підприємствах 

757
3 

792
0 

796
5 

810
2 

826
9 

849
4 

863
2 

872
3 

876
2 

878
5 

901
1 

906
1 

928
0 

901
1 

921
3 

955
0 

9682 9898 1009
8 

З коров’яого молока 707
4 

733
2 

739
5 

752
2 

766
4 

788
2 

809
1 

814
3 

815
8 

819
1 

842
0 

848
0 

855
1 

829
8 

847
8 

870
3 

8817 9014 9194 

З іншого молока1 499 588 570 580 604 612 542 580 604 595 591 580 729 713 735 847 865 884 903 

ЄС-15  668
2 

698
6 

698
7 

708
2 

720
0 

736
2 

742
7 

753
1 

756
5 

756
9 

776
5 

780
7 

794
9 

766
1 

784
3 

812
2 

8196 8338 8497 

ЄС-N13  891 934 979 101
9 

106
9 

113
2 

120
6 

119
2 

119
7 

121
7 

124
5 

125
4 

133
1 

135
0 

137
0 

142
8 

1486 1560 1600 

Сукупне виробництво  782
0 

817
4 

823
9 

836
5 

853
8 

882
5 

897
2 

906
0 

909
6 

910
8 

934
1 

939
3 

960
6 

936
9 

956
3 

989
3 

1003
0 

1024
6 

1044
6 

Імпорт (за межі ЄС) 141 143 123 132 109 98 103 96 86 84 80 74 77 75 77 61 71 71 74 

Експорт (за межі ЄС) 520 520 537 566 572 544 580 587 547 569 666 672 768 786 721 719 800 848 907 

Споживання 744
2 

779
6 

782
5 

793
1 

807
5 

837
9 

849
6 

856
9 

863
5 

862
4 

875
4 

879
5 

891
5 

865
7 

887
4 

920
6 

9361 9484 9613 

Зміна запасів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 30 -60 -15 0 

Використано у переробці 214 220 239 232 239 295 305 303 303 294 295 298 288 311 306 303 303 303 303 

Споживання людьми 722
8 

757
6 

758
6 

769
9 

783
6 

808
4 

819
1 

826
7 

833
2 

833
0 

845
9 

849
7 

862
8 

834
6 

856
7 

890
3 

9058 9181 9310 

ЄС-15  640
7 

672
6 

669
2 

678
1 

686
6 

705
2 

708
7 

713
4 

720
9 

716
5 

724
0 

726
6 

736
2 

706
6 

724
1 

748
2 

7558 7629 7699 

ЄС-N13  820 850 894 918 970 103
2 

110
4 

113
3 

112
3 

116
6 

121
9 

123
2 

126
6 

128
0 

132
6 

142
1 

1500 1552 1611 

На особу (кг) 14,8 15,5 15,5 15,7 15,9 16,3 16,5 16,6 16,6 16,6 16,8 16,9 17,1 16,5 16,9 17,5 17,7 17,9 18,1 

Самозабезпечення (%) 105 105 105 105 106 105 106 106 105 106 107 107 108 108 108 107 107 108 109 

Джерело: [83]         1Інше молоко включає козяче, овече та буйволине молоко;  

  



 

Таблиця В.8 

Масло (тиc. т) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво 2 200 2 187 2 242 2 249 2 177 2 233 2 142 2 154 2 139 2 082 2 072 2 102 2 167 2 127 2 237 2 341 2 403 2 331 2 375 

ЄС-15  1 921 1 897 1 945 1 969 1 900 1 952 1 883 1 891 1 904 1 844 1 846 1 875 1 918 1 877 1 976 2 063 2 109 2 045 2 076 

ЄС-N13  279 291 296 280 277 281 259 263 235 238 227 227 250 250 261 277 294 285 299 

Імпорт (за межі ЄС) 87 83 86 87 84 75 88 82 52 56 32 32 33 21 25 3 3 6 21 

Експорт (за межі ЄС) 192 206 228 318 351 338 251 220 154 153 157 124 124 116 135 172 211 169 161 

Споживання 2 091 2 044 2 000 1 988 1 960 2 028 2 034 2 027 1 987 2 000 2 032 1 981 2 056 2 037 2 098 2 161 2 204 2 227 2 235 

На особу (кг) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Залишкові запаси 123 143 242 272 223 164 110 100 150 135 50 80 100 95 125 135 125 65 65 

Приватні 57 75 50 49 63 43 47 101 150 59 49 80 100 95 125 135 125 65 65 

Державні (інтервенції) 66 68 192 223 160 121 63 0 0 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зміна запасів 4 20 99 30 - 49 - 58 - 54 - 10 50 - 15 - 85 29 20 - 5 30 10 - 10 - 60 0 

Самозабезпчення (%) 105 107 112 113 111 110 105 106 108 104 102 106 105 104 107 108 109 105 106 

Джерело: [83]  



 

Таблиця В.9 

Сухе знежирене молоко (тис. т) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво 1 169 1 109 1 255 1 218 962 972 869 926 868 1 048 965 1 096 1 109 1 108 1 457 1 534 1 596 1 416 1 416 

Імпорт (за межі ЄС) 80 63 44 62 30 10 21 10 8 6 4 0 2 5 2 3 4 4 4 

Експорт (за межі ЄС) 449 277 261 335 274 188 83 200 176 229 376 515 520 407 648 692 574 712 819 

Внутрішнє споживання 954 811 927 898 952 837 788 709 600 686 686 689 677 697 721 737 762 779 796 

Залишкові запаси 111 194 305 351 117 74 94 121 220 359 265 157 70 80 170 279 543 471 275 

Приватні (галузь) 111 194 165 156 53 66 94 121 220 99 70 107 70 80 170 250 190 140 155 

Державні (інтервенції) 0 0 140 195 64 8 0 0 0 260 195 50 0 0 0 29 353 331 120 

Зміна запасів - 155 83 111 46 - 234 - 43 20 27 99 139 - 94 - 108 - 87 10 90 109 264 - 72 - 196 

Самозабезпечення (%) 122 137 135 136 101 116 110 131 145 153 141 159 164 159 202 208 209 182 178 

Джерело: [83] 

Таблиця В.10 

Молочна сороватка, суха (тис. т) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво 880 844 819 813 798 771 737 717 793 703 705 690 659 732 766 732 759 744 747 

ЄС-15  799 756 729 724 711 670 654 636 706 638 645 630 595 666 694 667 692 678 682 

ЄС-N13  81 89 90 89 87 101 82 81 87 66 59 59 64 67 72 64 67 66 66 

Імпорт (за межі ЄС) 3 5 8 6 4 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 4 6 5 4 

Експорт (за межі ЄС) 588 501 512 500 512 490 433 366 483 458 445 388 386 374 390 400 380 361 361 

Внутрішнє споживання 295 348 314 319 290 285 306 353 311 246 261 303 276 361 378 336 384 387 390 

Самозабезпечення (%) 298 243 260 255 275 271 240 203 255 286 270 227 239 203 203 218 198 192 192 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-27 зернові, загальний баланс (млн т) ЄС-28 зернові, загальний баланс (млн т) 

  2005/200
6 

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

2013/201
4 

2014/201
5 

2015/201
6 

2016/201
7 

2017/201
8 

Запаси, на поч. періоду 59,7 60,2 47,4 45,6 61,4 56,7 39,5 41,2 31,3 38,0 48,5 46,5 38,9 

Валове виробництво  284,6 266,5 258,8 314,2 295,0 278,1 289,5 281,7 307,6 331,0 314,4 297,2 300,7 

Корисне виробництво  282,0 264,0 256,3 311,3 292,3 275,5 286,8 276,4 304,8 328,0 311,6 294,6 298,0 

Імпорт 9,3 11,4 28,3 12,2 7,9 13,3 14,4 16,9 19,2 15,6 20,6 18,2 18,1 

В наявності 351,0 335,6 332,0 369,2 361,6 345,5 340,7 334,5 355,3 381,6 380,8 359,4 355,0 

Загальне внутрішнє 
споживання 

265,7 265,3 265,0 272,6 275,6 272,3 272,0 269,4 271,6 279,2 281,3 281,5 279,9 

   - споживачі 63,6 64,0 64,2 64,6 64,9 65,1 64,7 64,8 64,8 65,0 65,1 65,4 65,7 

   - насіння 9,9 9,9 10,5 10,2 9,8 9,6 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,4 

   - галузь 22,9 24,0 24,1 27,0 28,6 30,1 30,9 31,9 32,4 32,6 33,1 33,4 34,2 

      біопаливо 1,8 3,0 3,3 6,2 7,8 9,1 10,0 10,9 11,3 11,5 12,0 12,2 12,9 

   - корм тваринам 169,2 167,4 166,2 170,8 172,4 167,5 167,0 163,2 164,9 172,0 173,4 173,0 170,6 

Втрати) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Експорт 22,8 20,7 19,2 33,0 27,1 31,5 25,2 31,6 43,5 51,7 50,8 36,8 37,9 

Загальне споживання 290,7 288,2 286,4 307,8 304,9 306,0 299,4 303,2 317,3 333,1 334,3 320,5 320,0 

Запаси, на кін. пер. 60,2 47,4 45,6 61,4 56,7 39,5 41,2 31,3 38,0 48,5 46,5 38,9 35,0 

  - Ринокt 46,3 44,9 45,6 59,8 50,7 38,9 41,1 31,3 38,0 48,5 46,5 38,9 35,0 

  - Інтервенції 14,0 2,5 0,0 1,6 6,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Самозабезпечення (%) 106 100 97 114 106 101 105 103 112 117 111 105 106 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-27 м'яка пшениця, загальний баланс (млн т) ЄС-28 м'яка пшениця, загальний баланс (млн т) 

  2005/200
6 

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

2013/201
4 

2014/201
5 

2015/201
6 

2016/201
7 

2017/201
8 

Запаси, на поч. періоду 27,2 26,0 19,7 16,8 22,4 14,9 9,7 10,9 10,0 10,8 12,2 14,7 11,2 

Валове виробництво  126,0 117,4 111,8 140,5 129,5 127,2 130,4 126,0 136,2 149,7 152,5 135,4 140,0 

Корисне виробництво  125,0 116,5 110,9 139,4 128,5 126,2 129,4 124,0 135,1 148,5 151,3 134,4 138,9 

Імпорт 4,5 3,3 4,8 6,1 3,1 2,4 5,4 3,8 1,8 2,9 4,1 3,3 3,3 

В наявності 156,8 145,8 135,4 162,3 153,9 143,5 144,4 138,7 147,0 162,2 167,7 152,4 153,4 

Загальне внутрішнє 
споживання 

116,0 113,3 107,0 116,0 117,7 112,8 118,3 107,5 105,3 115,7 119,3 115,7 115,1 

   - споживачі 46,2 46,4 46,6 46,8 47,0 47,1 47,2 47,3 47,3 47,5 47,6 47,8 48,0 

   - насіння 4,5 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 

   - галузь 6,7 7,8 7,7 8,8 9,9 10,1 11,0 10,4 10,3 10,8 10,9 10,5 10,8 

      біопаливо 0,7 1,8 1,7 2,8 3,9 4,1 5,0 4,4 4,3 4,8 4,9 4,5 4,7 

   - корм тваринам 58,6 54,6 47,9 55,8 56,1 50,8 55,2 45,0 42,9 52,4 55,8 52,4 51,5 

Втрати) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Експорт 13,9 11,9 10,7 23,0 20,4 20,1 14,3 20,3 30,0 33,3 32,8 24,6 26,5 

Загальне споживання 130,8 126,1 118,6 140,0 139,0 133,8 133,5 128,7 136,2 149,9 153,0 141,2 142,5 

Запаси, на кін. пер. 26,0 19,7 16,8 22,4 14,9 9,7 10,9 10,0 10,8 12,2 14,7 11,2 10,8 

  - Ринокt 20,5 19,5 16,8 22,3 14,6 9,6 10,9 10,0 10,8 12,2 14,7 11,2 10,8 

  - Інтервенції 5,5 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Самозабезпечення (%) 108 103 104 120 109 112 109 115 128 128 127 116 121 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-27 тверда пшениця, загальний баланс (млн т) ЄС-28 тверда пшениця, загальний баланс (млн т) 

  2005/200
6 

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

2013/201
4 

2014/201
5 

2015/201
6 

2016/201
7 

2017/201
8 

Запаси, на поч. періоду 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 2,0 2,5 2,5 

Валове виробництво  9,2 9,2 8,2 10,1 9,2 9,4 8,6 8,4 8,1 7,7 8,4 9,3 8,9 

Корисне виробництво  9,1 9,1 8,1 10,0 9,1 9,3 8,5 8,3 8,0 7,6 8,3 9,2 8,8 

Імпорт 2,1 1,8 2,0 1,4 2,2 2,0 1,7 1,5 1,9 2,8 2,5 1,7 1,7 

В наявності 12,5 12,3 11,5 12,4 12,5 13,0 11,7 11,3 11,1 11,8 12,8 13,3 13,0 

Загальне внутрішнє 
споживання 

9,9 9,5 9,5 9,4 9,7 9,4 8,7 8,7 8,6 8,5 9,1 9,4 9,4 

   - споживачі 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 

   - насіння 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

   - галузь 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

   - корм тваринам 0,9 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,8 0,8 

Втрати) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Експорт 1,2 1,3 0,9 1,7 1,1 2,1 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 

Загальне споживання 11,1 10,9 10,5 11,2 10,8 11,5 10,1 10,2 9,7 9,8 10,3 10,9 10,9 

Запаси, на кін. пер. 1,4 1,4 1,1 1,2 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 2,0 2,5 2,5 2,1 

  - Ринок 1,4 1,4 1,1 1,2 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 2,0 2,5 2,5 2,1 

Самозабезпчення (%) 91 96 85 106 94 99 98 95 93 89 91 97 93 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-27 кукурудза, загальний баланс (млн т) ЄС-28 кукурудза, загальний баланс (млн т) 

  2005/200
6 

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

2013/201
4 

2014/201
5 

2015/201
6 

2016/201
7 

2017/201
8 

Запаси, на поч. періоду 13,5 17,8 15,6 14,2 17,8 14,8 14,0 16,5 10,2 11,2 17,5 13,9 14,7 

Валове виробництво  62,8 55,4 48,6 63,4 58,0 57,9 69,0 59,8 67,0 77,9 59,3 60,9 62,3 

Корисне виробництво  62,5 55,2 48,4 63,2 57,7 57,6 68,7 58,3 66,8 77,6 59,0 60,6 62,1 

Імпорт 2,4 5,2 15,1 3,9 2,4 7,6 6,3 11,0 15,0 9,4 13,3 12,5 12,3 

В наявності 78,5 78,2 79,1 81,3 77,9 80,1 89,0 85,7 92,0 98,2 89,8 86,9 89,0 

Загальне внутрішнє 
споживання 

59,3 61,1 63,4 61,0 60,7 64,1 68,4 73,1 77,1 76,2 73,1 69,1 72,6 

   - споживачі 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 

   - насіння 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

   - галузь 5,7 5,7 6,1 7,6 7,5 8,6 9,1 10,6 11,0 10,9 10,9 11,5 11,9 

      біопаливо 0,3 0,3 0,9 2,4 2,3 3,2 3,8 5,2 5,6 5,5 5,5 6,0 6,5 

   - корм тваринам 48,4 50,3 52,2 48,2 48,1 50,3 54,0 57,2 60,8 60,0 56,9 52,4 55,4 

Втрати) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Експорт 0,8 0,9 0,8 2,0 1,7 1,4 3,5 1,8 3,1 4,0 2,2 2,5 2,6 

Загальне споживання 60,7 62,6 64,8 63,5 63,0 66,1 72,5 75,5 80,8 80,7 75,9 72,2 75,8 

Запаси, на кін. пер. 17,8 15,6 14,2 17,8 14,8 14,0 16,5 10,2 11,2 17,5 13,9 14,7 13,2 

  - Ринокt 12,1 13,4 14,2 17,2 14,6 14,0 16,5 10,2 11,2 17,5 13,9 14,7 13,2 

  - Інтервенції 5,6 2,2 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Самозабезпечення (%) 106 90 76 104 95 90 100 80 87 102 81 88 85 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-28 олійні культури, загальний баланс (млн т) 
  2000/

2001 
2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009  

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Виробництво 18,0 18,2 18,3 18,3 23,6 23,1 24,4 24,2 27,0 29,5 28,8 29,0 27,4 31,5 35,4 32,1 30,7 33,3 
  Ріпак 11,3 11,6 11,7 10,9 15,5 15,7 16,1 18,5 19,0 21,5 20,6 19,2 19,3 21,0 24,3 21,8 19,7 21,7 
  Соя 1,3 1,5 1,2 1,0 1,2 1,3 1,4 0,9 0,8 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,8 2,4 2,5 2,5 
  Соняшник 5,4 5,1 5,4 6,4 6,9 6,1 6,9 4,9 7,2 7,0 7,0 8,6 7,2 9,3 9,3 7,9 8,6 9,0 
Загальне внутрішнє 
споживання 

34,5 36,0 33,9 34,0 36,9 38,7 39,0 40,9 42,6 43,6 44,2 43,9 44,1 47,7 49,3 49,9 49,5 49,7 

  Ріпк 10,9 10,9 10,6 10,9 14,3 15,8 16,6 19,3 21,5 23,4 23,2 22,8 23,2 24,2 25,9 24,9 24,0 24,8 
 -лущення 10,2 10,1 9,8 10,2 13,3 14,7 15,7 18,4 20,3 22,7 22,3 21,8 22,3 23,5 25,0 24,1 23,3 24,0 
  Соя 16,7 19,8 17,6 16,1 15,7 16,5 15,7 16,7 14,2 13,4 14,2 13,1 13,7 14,7 14,4 16,9 16,6 16,0 
 - лущеня 15,4 18,2 16,2 14,8 14,5 15,2 14,0 15,1 12,7 12,0 12,8 11,7 12,3 13,2 12,9 15,1 14,8 14,2 
  Соняшник  6,8 5,3 5,7 7,0 6,9 6,4 6,7 5,0 7,0 6,8 6,8 8,0 7,2 8,8 8,9 8,1 8,9 8,9 
 -лущення 6,2 4,8 5,1 6,3 6,2 5,8 5,9 4,2 6,1 5,9 5,9 7,0 6,3 7,8 7,9 7,0 7,9 7,9 
Імпорт 18,5 20,1 17,9 16,6 15,5 16,5 15,7 16,4 17,5 15,2 16,1 16,0 16,0 17,4 15,8 18,6 19,6 17,5 
  Ріпак 0,5 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,7 3,4 2,1 2,6 3,8 3,4 3,5 2,3 3,5 4,6 3,5 
  Соя 16,2 19,2 17,1 15,4 14,9 15,3 14,7 15,4 13,5 12,7 13,1 11,9 12,4 13,6 13,2 14,7 14,2 13,6 
  Соняшник 1,8 0,7 0,7 1,0 0,5 0,7 0,7 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 0,4 
Експорт 0,6 0,7 1,0 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,9 0,6 1,1 1,3 0,9 1,0 0,9 
  Ріпак 0,5 0,6 0,9 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 
  Соя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
  Соняшник 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 
Залишкові запаси 1,4 1,5 1,4 1,7 3,1 3,2 3,4 2,1 3,5 3,6 3,5 3,7 2,4 2,6 3,2 3,1 2,9 3,0 
  Ріпак 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4 1,3 0,8 1,6 1,6 1,5 1,5 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 
  Соя 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,4 1,4 1,2 1,3 
  Соняшник 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 
Самозабезпчення % 52 50 54 54 64 60 63 59 63 68 65 66 62 66 72 64 62 67 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-28 олійні маухи, загальний баланс (млн т) 

  2000/
2001 

2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009  

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Виробництво 21,3 22,8 21,2 21,0 22,4 23,5 23,2 24,7 25,0 25,7 26,1 25,5 25,9 28,1 28,8 29,5 29,3 29,3 

Ріпак 5,8 5,8 5,6 5,8 7,6 8,4 9,0 10,5 11,6 12,9 12,7 12,4 12,7 13,4 14,3 13,8 13,3 13,7 

Соя 12,2 14,4 12,8 11,7 11,4 12,0 11,1 11,9 10,1 9,5 10,1 9,2 9,7 10,4 10,2 11,9 11,7 11,2 

Соняшник 3,4 2,6 2,8 3,5 3,4 3,2 3,2 2,3 3,4 3,3 3,3 3,9 3,4 4,3 4,4 3,9 4,3 4,3 

Загальне внутрішнє 
споживання 

39,6 43,5 42,6 44,8 45,2 49,5 46,5 50,0 48,8 47,8 49,5 49,2 45,9 49,4 50,0 52,3 50,2 50,5 

Ріпак 5,9 5,8 5,6 5,8 7,6 8,4 9,0 10,4 11,6 12,8 12,7 12,4 12,8 13,5 14,3 13,7 13,0 13,7 

Соя 28,6 33,7 32,6 33,7 32,8 36,0 32,7 35,8 31,6 29,6 31,4 29,7 26,0 28,7 28,4 31,8 29,6 29,3 

Соняшник 5,1 4,0 4,4 5,2 4,8 5,1 4,9 3,8 5,6 5,4 5,4 7,1 7,1 7,2 7,3 6,9 7,7 7,5 

Імпорт 18,6 21,1 21,8 24,3 23,4 26,9 24,4 26,0 24,5 22,6 24,3 24,9 21,1 22,0 22,3 23,8 21,9 22,2 

Ріпак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 

Соя 16,7 19,6 20,2 22,3 21,8 24,7 22,5 24,5 22,0 20,3 21,9 21,3 17,0 18,5 18,6 20,2 18,2 18,4 

Соняшник 1,8 1,4 1,6 1,9 1,5 2,1 1,8 1,5 2,2 2,2 2,2 3,4 3,7 3,1 3,2 3,2 3,6 3,3 

Експорт 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1,0 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 

Ріпак 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Соя 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Соняшник 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Залишкові запаси 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ріпак 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Соя 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

Соняшник 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Самозабезпечення 
% 

54 52 50 47 50 48 50 49 51 54 53 52 56 57 58 56 58 58 

Джерело: [83]  



 

  ЄС-28 рослинні олії, загальний баланс (млн т) 

  2000/
2001 

2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009  

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Виробництво 9,8 9,8 9,4 9,8 10,9 11,5 11,7 12,3 13,5 14,2 14,2 14,2 14,2 15,5 16,2 15,9 15,8 16,0 
Ріпакова 4,2 4,2 4,0 4,2 5,4 6,0 6,5 7,6 8,3 9,3 9,2 8,9 9,1 9,6 10,3 9,9 9,5 9,9 
Соєва 3,1 3,6 3,2 3,0 2,9 3,0 2,8 3,0 2,5 2,4 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 3,0 3,0 2,8 
Соняшникова 2,6 2,0 2,2 2,6 2,6 2,4 2,5 1,8 2,6 2,5 2,5 3,0 2,6 3,3 3,3 3,0 3,3 3,3 
Пальльмова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Загальне внутрішнє 
споживання 

8,9 9,2 9,1 9,3 11,1 12,7 14,4 18,6 20,3 21,2 20,3 20,4 20,0 22,0 22,8 23,1 22,3 22,6 

Ріпакова 4,0 3,9 3,8 4,1 5,3 6,2 7,2 7,6 8,6 9,7 9,4 9,3 8,9 9,4 10,2 9,8 9,3 9,7 
Соєва 2,2 2,8 2,6 2,4 2,5 3,1 3,7 3,7 3,1 2,6 3,0 2,3 1,7 2,1 1,9 2,4 2,4 2,2 
Соняшникова 2,7 2,5 2,8 2,8 3,3 3,5 3,6 2,9 3,4 3,5 3,2 3,6 3,5 3,7 3,9 3,9 4,4 4,1 
Пальльмова 2,4 3,0 2,9 3,1 3,9 4,5 4,0 4,4 5,1 5,4 4,8 5,2 6,0 6,7 6,7 7,0 6,2 6,6 
Імпорт 2,8 3,7 3,8 3,7 5,0 6,7 7,2 7,1 7,9 7,4 7,3 7,4 7,6 8,4 8,5 9,0 8,3 8,4 
Ріпакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Соєва 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Соняшникова 0,3 0,6 0,8 0,4 0,9 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 1,3 1,5 1,1 
Пальльмова 2,5 3,0 2,9 3,1 4,0 4,6 4,2 4,5 5,3 5,5 5,1 5,4 6,1 6,9 6,9 7,1 6,3 6,7 
Експорт 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 0,8 0,8 0,7 1,0 1,2 1,8 1,6 1,9 1,8 1,8 1,8 
Ріпакова 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
Соєва 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 
Соняшникова 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Пальльмова 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Залишкові запаси 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
Ріпакова 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Соєва 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Соняшникова 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Пальльмова 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Самозабезпчення % 111 106 103 105 98 90 81 66 66 67 70 70 71 71 71 69 71 71 

Джерело: [83] 



 

Додаток Г 

Принцип «Перший прийшов - перший отримав» 

МЕД 
Дія АТП поширюється на підгрупу 0409. Щорічний обсяг квоти для безмитного ввезення меду з 

України до ЄС складає 2 500 тонн. 
ЯЧМІННА КРУПА 

Дія АТП поширюється на товари з такими кодами CN (комбінована номенклатура товарів ЄС), але 
з певними виключеннями: 

Код CN Виключення 
1103 19 20 1103 19 20 10 
1103 19 90 - 
1103 20 90 - 
1104 19 10 - 
1104 19 50 - 
1104 19 61 - 
1104 19 69 - 
1104 29 1104 29 04 00; 1104 29 05 00; 1104 29 08 00; 1104 29 17 90; 1104 29 30 90; 1104 29 51 

00; 1104 29 59 90; 1104 29 81 00; 1104 29 89 90. 

1104 30 - 
 

На всі товари, що зазначені в таблиці, встановлена єдина квота в розмірі 7 800 тонн. 

ОБРОБЛЕНІ ТОМАТИ 
Дія АТП поширюється на коди підгрупи 2002. Щорічний обсяг квоти для безмитного ввезення меду 

з України до ЄС складає 3 000 тонн. 
ВИНОГРАДНИЙ СІК 

Дія АТП поширюється на товари з такими кодами CN (комбінована номенклатура товарів ЄС): 
• 2009 61 90 • 2009 69 11 
• 2009 69 71 • 2009 69 71 

2009 69 79 • 2009 69 90 

На всі товари, що зазначені в таблиці, встановлена єдина квота в розмірі 500 т/рік. 

ОВЕС 
Дія АТП поширюється на підгрупу 1004. Щорічний обсяг квоти для безмитного ввезення вівса з 

України до ЄС складає 4 000 тонн. 
Принцип «Імпортних ліцензій» 

Відповідно до Спільної заяви автономні торгові преференції на зернові будуть надаватися впродовж 
трьох років, починаючи з 1 січня 2018 року, оскільки їх застосування потребуватиме прийняття 
окремого імплементаційного регламенту Європейської Комісії. 

ПШЕНИЦЯ ТА БОРОШНО З НЕЇ 
Дія АТП поширюється на товари з такими кодами CN (комбінована номенклатура товарів ЄС): 

• 1001 90 99 •1101 00 15 
• 1101 00 90 •1102 90 90 
• 1103 11 90 •1103 20 60 

На всі товари, що зазначені в таблиці, встановлена загальна щорічна квота в розмірі 65 000 тонн. 
КУКУРУДЗА ТА БОРОШНО З НЕЇ 

Дія АТП поширюється на товари з такими кодами CN (комбінована номенклатура товарів ЄС): 
 1005 90 00 • 1102 20 



 

 1103 13 • 1103 20 40 
 1104 23 

На всі товари, що зазначені в таблиці, встановлена єдина квота в розмірі 625 000 т/рік. 

ЯЧМІНЬ ТА БОРОШНО З НЬОГО 
На товари цієї підгрупи АТП встановлено на рівні 325 000 т/р для кодів 1103 90 00 та 1102 90 10, але 

за виключенням коду 1103 20 25. 
 

  



 

Додаток Д 

 
Модель 2: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 

Залежна змінна: dif_ex_ag_total 
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 

  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  
const −3,27082 2,44567 −1,337 0,1811  

RealGDP_rate 1,64251 0,329306 4,988 <0,0001 *** 
dif_GVA 0,845144 0,119099 7,096 <0,0001 *** 

 
Середнє зал. змін.  5,048486  Ст. Відх. зал. змін.  26,34150 
Сума кв. залишків  864,5536  С.П. регресії  10,39563 
R-квадрат  0,875402  Скориг. R-квадрат  0,844253 
F(2, 8)  99,00843  Р-значення (F)  2,27e-06 
Лог. Правдоподібн. −39,61207  Крит. Акайке  85,22415 
Крит. Шварца  86,41783  Крит. Хеннана-Куїнна  84,47169 
Параметр rho −0,140214  Стат. Дурбіна-Уотсона  1,732014 

 

 
Модель 3: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 

Залежна змінна: dif_ex_ag_total 
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 

  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  
const −6,37640 4,76687 −1,338 0,1810  
RealGDP_rate 3,71284 0,557238 6,663 <0,0001 *** 
dif_exchange 0,304211 0,0750634 4,053 <0,0001 *** 
dif_value_export −0,719112 0,377680 −1,904 0,0569 * 

 
Середнє зал. змін.  5,048486  Ст. Відх. зал. змін.  26,34150 
Сума кв. залишків  1503,941  С.П. регресії  14,65772 
R-квадрат  0,783255  Скориг. R-квадрат  0,690364 
F(3, 7)  17,10403  Р-значення (F)  0,001329 
Лог. Правдоподібн. −42,65704  Крит. Акайке  93,31409 
Крит. Шварца  94,90567  Крит. Хеннана-Куїнна  92,31082 
Параметр rho −0,104885  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,073767 

 
 

Модель 4: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_ex_ag_total 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const −7,59407 5,45357 −1,392 0,1638  
dif_exchange −0,165335 0,0847522 −1,951 0,0511 * 
dif_GVA 1,10930 0,0789963 14,04 <0,0001 *** 
dif_value_export −0,471861 0,334632 −1,410 0,1585  

 
Середнє зал. змін.  5,048486  Ст. Відх. зал. змін.  26,34150 
Сума кв. залишків  1251,222  С.П. регресії  13,36959 
R-квадрат  0,819676  Скориг. R-квадрат  0,742394 



 
F(3, 7)  154,0293  Р-значення (F)  9,40e-07 
Лог. Правдоподібн. −41,64522  Крит. Акайке  91,29043 
Крит. Шварца  92,88201  Крит. Хеннана-Куїнна  90,28716 
Параметр rho −0,624141  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,434654 

 

 

 

Рис. Д.0.1. Діаграма розсіювання для моделі 4 

Джерело: побудовано автором 

 

Тест гетероскедастичності Вайта (White) для моделі 1 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat^2 

коефіцієнт                    ст. похибка     t-статистика    p-значення 

const                 5,09346    46,9985        0,1084       0,9236 
RealGDP_rate        −50,2831     20,2462       −2,484        0,1310 
dif_exchange        −37,4667     13,8154       −2,712        0,1133 
dif_GVA              17,2070      6,21478       2,769        0,1094 
dif_value_export      1,24939     7,24642       0,1724       0,8790 
sq_RealGDP_rate       5,72152     1,98258       2,886        0,1020 
sq_dif_exchange       0,303267    0,115424      2,627        0,1195 

    sq_dif_GVA           −0,335137    0,111300     −3,011        0,0949   * 
sq_dif_value_exp~     0,136258    0,328124      0,4153       0,7183 

 
Нескоригований R-квадрат = 0,862076 
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Тестова статистика: TR^2 = 9,482839, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 9,482839) = 0,303214 
 
 

Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку для моделі 1 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat 

 

коефіцієнт   ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const             −0,281180     6,83539       −0,04114      0,9688 
RealGDP_rate      −0,115468     1,10754       −0,1043       0,9210 
dif_exchange      −0,0133739    0,195703      −0,06834      0,9482 
dif_GVA            0,00537310   0,309583       0,01736      0,9868 
dif_value_export  −0,0664223    0,559192      −0,1188       0,9101 
uhat_1            −0,227809     0,485987      −0,4688       0,6590 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,042096 

Тестова статистика: LMF = 0,219731, з р-значенням = P(F(1,5) > 0,219731) = 0,659 
Альтернативна статистика: TR^2 = 0,463059, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,463059) = 0,496 
Ljung-Box Q’ = 0,488296, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,488296) = 0,485 
 
 

Визначення придатності для прогнозування 

Для 95% довірчих інтервалів, t(6, 0,025) = 2,447 

 Спост. dif_ex_ag_total передбачення ст. похибка 95% інтервал 
2004 не визначено не визначено не визначено  
2005 -6,34805 9,57314 11,4117 (-18,3502, 37,4965) 
2006 18,1924 10,5433 11,7777 (-18,2757, 39,3622) 
2007 15,1975 28,0253 12,6447 (-2,91511, 58,9658) 
2008 30,2758 25,7097 12,0170 (-3,69474, 55,1142) 
2009 -47,8814 -52,5834 11,8575 (-81,5976, -23,5692) 
2010 37,5604 27,2731 12,5667 (-3,47655, 58,0228) 
2011 37,6185 31,7504 11,6969 (3,12904, 60,3718) 
2012 -4,98911 -8,49542 12,2911 (-38,5706, 21,5797) 
2013 -2,09791 -1,44491 11,5648 (-29,7428, 26,8530) 
2014 1,46277 0,784257 11,3117 (-26,8945, 28,4630) 
2015 -23,4576 -15,6022 12,1102 (-45,2348, 14,0304) 

 

Модель з часткою в якості залежної змінної 

Тест гетероскедастичності Вайта (White) 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 

Залежна змінна: uhat^2 

 
коефіцієнт  ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const               26,3108     103,874         0,2533       0,8237 
RealGDP_rate         4,42364     16,5487        0,2673       0,8143 



 
dif_exchange        −8,87902     20,4174       −0,4349       0,7061 
dif_value_export     5,26491     13,8548        0,3800       0,7405 
dif_total_BOT       −3,74086      9,70641      −0,3854       0,7371 
sq_RealGDP_rate      0,896190     1,28738       0,6961       0,5584 
sq_dif_exchange      0,0421977    0,153127      0,2756       0,8087 
sq_dif_value_exp~    0,459093     0,705649      0,6506       0,5821 
sq_dif_total_BOT     0,0816699    0,186652      0,4376       0,7044 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,552962 

Тестова статистика: TR^2 = 6,082579, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 6,082579) = 0,637982 
 

Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat 

 

коефіцієнт   ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const             −0,207306     6,32045       −0,03280      0,9751 
RealGDP_rate      −0,153953     0,829798      −0,1855       0,8601 
dif_exchange      −0,0331209    0,189921      −0,1744       0,8684 
dif_value_export  −0,0966057    0,525436      −0,1839       0,8613 
dif_total_BOT     −0,00521599   0,0994570     −0,05244      0,9602 
uhat_1            −0,204960     0,594781      −0,3446       0,7444 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,023199 

Тестова статистика: LMF = 0,118748, з р-значенням = P(F(1,5) > 0,118748) = 0,744 
Альтернативна статистика: TR^2 = 0,255185, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,255185) = 0,613 
Ljung-Box Q’ = 0,183198, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,183198) = 0,669 
 

ЄС 

Модель 15: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: dif_af_EU 

HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
  Коефіцієнт Ст. Похибка z p-значення  

const 21,9424 7,96993 2,753 0,0059 *** 
dif_exchange −0,337004 0,0821246 −4,104 <0,0001 *** 
dif_tax_payments 0,412601 0,105340 3,917 <0,0001 *** 
dif_GVA 1,43284 0,427958 3,348 0,0008 *** 

 
Середнє зал. змін.  24,13006  Ст. Відх. зал. змін.  46,01444 
Сума кв. залишків  8854,562  С.П. регресії  35,56596 
R-квадрат  0,581805  Скориг. R-квадрат  0,402579 
F(3, 7)  11,16712  Р-значення (F)  0,004648 
Лог. Правдоподібн. −52,40768  Крит. Акайке  112,8154 
Крит. Шварца  114,4070  Крит. Хеннана-Куїнна  111,8121 
Параметр rho −0,211517  Стат. Дурбіна-Уотсона  2,398209 

 

Тест гетероскедастичності Вайта (White) 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat^2 

Виключено внаслідок точної колінеарності: X3_X4 



 
коефіцієнт  ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const               280,533     1233,61         0,2274       0,8412 
dif_exchange        357,023      461,930        0,7729       0,5204 
dif_tax_payments    286,373      427,564        0,6698       0,5720 
dif_GVA             125,784      214,699        0,5859       0,6173 
sq_dif_exchange      −3,99851      4,84017     −0,8261       0,4956 
X2_X3                 2,46173      2,70130      0,9113       0,4583 
X2_X4                 1,27213      5,41406      0,2350       0,8361 
sq_dif_tax_payme~     3,53642      5,45178      0,6487       0,5831 
sq_dif_GVA           −2,25165      7,92119     −0,2843       0,8029 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,805207 

Тестова статистика: TR^2 = 8,857276, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 8,857276) = 0,354479 
 

Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat 

 

коефіцієнт  ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const              8,66211     18,4417        0,4697       0,6552 
dif_exchange      −0,0142232    0,363030     −0,03918      0,9700 
dif_tax_payments  −0,0265519    0,352902     −0,07524      0,9425 
dif_GVA           −0,884489     1,12607      −0,7855       0,4621 
uhat_1            −0,646491     0,663433     −0,9745       0,3675 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,136638 

Тестова статистика: LMF = 0,949578, з р-значенням = P(F(1,6) > 0,949578) = 0,367 
Альтернативна статистика: TR^2 = 1,503021, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 1,50302) = 0,22 
Ljung-Box Q’ = 0,638787, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,638787) = 0,424 
 

 

Тест гетероскедастичності Вайта (White) 

МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 
Залежна змінна: uhat^2 

Виключено внаслідок точної колінеарності: X3_X4 
 

коефіцієнт      ст. похибка     t-статистика  p-значення 

const                667867             1,30903e+06     0,5102       0,6606 
dif_exchange          −7945,25       3014,18           −2,636        0,1188 
dif_tax_payments        112,420       157,005           0,7160       0,5483 
l_GVA               −141891        281388              −0,5043       0,6641 
sq_dif_exchange         −12,1348        4,66164        −2,603        0,1213 
X2_X3                     8,19174       3,36542         2,434        0,1353 
X2_X4                   940,493       357,072           2,634        0,1190 
sq_dif_tax_payme~         1,35446       1,89123         0,7162       0,5482 
sq_l_GVA               7539,99      15112,2             0,4989       0,6673 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,914343 

Тестова статистика: TR^2 = 10,057768,з р-значенням = P(Хі-квадрат(8) > 10,057768) = 0,260995 
 
 

Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку 



 
МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11) 

Залежна змінна: uhat 

 
коефіцієнт  ст. похибка  t-статистика  p-значення 

const             92,0730     721,124         0,1277       0,9026 
dif_exchange       0,0556245    0,510553      0,1089       0,9168 
dif_tax_payments  −0,0184605    0,460508     −0,04009      0,9693 
l_GVA             −9,98438     78,1399       −0,1278       0,9025 
uhat_1            −0,111744     0,618699     −0,1806       0,8626 

 

Нескоригований R-квадрат = 0,005407 

Тестова статистика: LMF = 0,032621, з р-значенням = P(F(1,6) > 0,0326207) = 0,863 
 

Альтернативна статистика: TR^2 = 0,059481, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 
0,0594813) = 0,807  
Ljung-Box Q’ = 0,0334857, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1) > 0,0334857) = 0,855 
 

 

 

Рис. Д. 2. Перевірка нормальності розподілу 
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Статистика для перевірки нормальності розподілу:

Хі-квадрат(2) = 0,230 [0,8913]
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