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Abstract. The ar�cle analyzes the compe��veness of Ukrainian Agricultural Products and inves�gat 

poten�al markets in the increasingly global food crisis. Agriculture of Ukraine today - the only major 

industry that is growing even in the current difficult economic and poli�cal situa�on. The government 

even expressed the desire to make Ukraine one of the leaders in the global food market. In the 

ar�cle is analyzed the compe��veness of the agricultural sector of Ukraine in condi�ons of economic 

integra�on and deployment ways to improve the compe��veness of agricultural produc�on. Also 

it is analyzed specific urgent problems of improving the compe��veness of domes�c agricultural 

products on the world market. In the ar�cle were considered and iden�fy ways of improving the 

compe��veness of agriculture in modern condi�ons.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах конкурентоспроможність є одною з найбільш 

важливих інтегральних характеристик, яка використовується для аналізу економіки України в цілому, 

її окремих галузей і окремих виробників. Інтеграція України у світове економічне співтовариство 

повинна ґрунтуватися на спеціалізації економіки України з відкриттям та будівництвом унікальних 

конкурентних переваг на галузевому рівні. Для України важливим пріоритетом є наявність харчового 

потенціалу, на базі всеукраїнського чорнозему, сприятливого клімату, древніх землеробних традиції. 

Як відомо, Україна завжди була основним постачальником зерна на світові ринки. Таким чином, 

дослідження конкурентоспроможності сільського господарства України набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням конкурентоспроможності АПК України 

значну увагу у своїх працях приділяли: О. Яценко, Т.О. Зінчук, Г.С. Тимофієва, Н.Є. Голомша, з 

іноземних дослідників: Є. Рейнерт, М.Є. Портер.

Мета статті полягає у дослідженні конкурентоспроможності української сільськогосподарської 

продукції і потенційних ринків. У результаті дослідження, запропоновано нові напрями підвищення 

конкурентоспроможності українського ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, як відомо, відігравала помітну роль на 

ринку сільськогосподарської продукції ще 100 років тому. Як свідчать тогочасні статистичні дані в 

Україні вирощувалося більше половини всього врожаю зернових Російської імперії (орієнтовно, на 

початку ХХ ст. в Україні виготовлялося приблизно 13 млн тонн пшениці і ячменю сумарно. Це лише 

в 2,5 разів менше, ніж у 2014 р. У той же час, урожай кукурудзи 100 років тому був значно меншим 

– близько 3,3 млн тонн., в рекордному для кукурудзи 2013-му році, Україна виростила в 10 разів 

більше – 30 млн тонн, що підтверджує тезу про надмірне виснаження ґрунтів технічними культурами, 

у тому числі кукурудзою, ріпаком, соняшником, соєю тощо. Таким чином, основними продуктами 

українського сільського господарства, як і на початку століття, були зернові: пшениця і кукурудза.  

Крім того, вирощували соняшник, картоплю, цукровий буряк і навіть рис. Крім звичних зараз зернових 

і соняшника, в 20-і роки ХХ ст. в Україні активно вирощували вже незвичні зараз тютюн і бавовну.  

У північних областях України вирощували коноплі («технічні»)1.

Сьогодні на ринку України працює понад 40 тис. сільськогосподарських підприємств. Для 

порівняння, в кінці 1955 р. на території Української РСР функціонувало близько 15,4 тис. колгоспів.  

У 2014 р. частка продукції АПК у зовнішній торгівлі України досягла 28%, завдяки чому сільське  

 

1 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
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господарство стало головним експортером країни, випередивши за обсягами доходу від експорту 

металургію, важке машинобудування та хімічну промисловість. Таким чином, це позитивно 

відображається на платіжному балансі України, і слугує певною підтримкою для нестабільної економіки 

і навіть за умов різких коливань національної валюти. Також у сільському господарстві виготовляється 

близько 18% ВВП України, у цій сфері зайнятий кожен п’ятий українець.

Рис. 1. Частка АПК в економіці України, 2013 р.

Що стосується врожаю й експорту соняшника, то в цій сфері рівних України немає в цілому світі. 

У нас виготовляють 10,5 млн тонн соняшника, а це майже третина всього насіння, виробленого у світі 

– 27% глобального виробництва. Перше місце наші аграрії займають також за показником експорту 

соняшникової олії – 3,3 млн тонн на рік. Інші позиції України на глобальному ринку продовольства 

такі: 4-е місце за обсягом експорту кукурудзи (16,7 млн тонн), 5-е місце за обсягом експорту ячменю 

(2,3 млн тонн) і 7-е місце за обсягом виробництва ячменю (9,1 млн тонн). Україна – восьма в світі за 

обсягом виробництва кукурудзи (22,8 млн тонн, 2,3%) та експортом пшениці (7,8 млн тонн). За обсягом 

виробництва пшениці наша країна займає 10 місце (22,3 млн тонн або 2,5% світового ринку) (рис. 2).

Рис. 3. Урожайність кукурудзи та пшениці в окремих країнах у 2013 р.
Складено за: 2 

2 Food and Agriculture Organization of United Nation. <http://www.fao.org/home/ru/>.
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Очевидно, що такі високі результати не були б можливі за умови відсутності багатих природніх 

ресурсів, насамперед, надзвичайно сприятливого ґрунтового покриву. Сукупна площа українських 

чорноземів порівнянна з площею Великобританії. Особливо плідною є південна і центральна 

частини України, де близько 50% території становить високоякісний чорнозем (Додаток Б), проте 

використовуються ці землі в Україні не достатньо ефективно та з формуванням екологічної загрози.

Незважаючи на наявність багатих чорноземів та сприятливий клімат, в Україні критично низька 

врожайність сільськогосподарських культур: у розрахунку на один гектар аграрії вирощують менше 

кукурудзи і пшениці, ніж у країнах Європи чи Китаї. Останнє можна пояснити низкою причин, зокрема 

нерозвиненістю технологій, відсутністю ефективної державної політики у сфері агропромислового 

комплексу, а також певною невизначеністю у питанні щодо ринку землі. Таким чином, попри те, що 

Україна славиться значними обсягами експорту, значне виробництво зернових відбувається не за 

рахунок високої врожайності, а за рахунок найбільших площ посівів (екстенсивності виробництва).

Ще одна проблема полягає у тому, що багаті українські землі високими темпами деградують. Одна 

з основних проблем в агросфері – недбайливе використання ґрунтів без врахування інтересів майбутніх 

поколінь. Землі страждають від різних видів деградації: втрати родючого шару, ерозії і забруднення. 

Ерозії ґрунту піддається понад половини всіх родючих земель України. Така ситуація спостерігається 

не лише в Україні. У багатьох країнах родючі ґрунти знаходяться під загрозою руйнування. Тому 

FAO назвала 2015 – Роком ґрунтів. Наявність природних конкурентних переваг визначає й тенденції 

розвитку українського агробізнесу сьогодні, який в основному, зважаючи на потреби світового ринку, 

сконцентрований на рослинництві.

У 2013 р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства склав 252,9 

млрд грн, при цьому, понад 70% – виробництво продукції рослинництва. Переважання рослинництва у 

структурі виробництва сільськогосподарської продукції формує підстави для того, що Україна за останній 

рік експортувала зерна на суму більш, ніж 10 млрд дол., але при цьому значна частка м’ясопродуктів 

імпортується. Спостерігається нестача на споживчому ринку свинини власного виробництва, проте, 

виробництво в країні курячого м’яса та яєць задовольняє потреби ринку. Для інформації: щорічно в 

Україні виготовляється м’яса птиці в 4 рази більше, ніж свинини – 867 тис. тонн3.

Загалом ефективність українського агробізнесу набагато нижча, ніж у країнах ЄС, незважаючи на 

унікальність можливостей української землі, сприятливого клімату тощо, як уже зазначалося вище. Для 

порівняння, у країнах, де площа родючих земель приблизно така ж, як в Україні (Франція, Німеччина), 

обсяги сільськогосподарської продукції становить у 2,5 рази більше (рис.3). Однак, такі високі показники 

пояснюються не лише меншою ефективністю українського АПК, а й великими обсягами державної 

підтримки європейських фермерів і нижчою собівартістю продукції, виробленої в ЄС, а також високим 

рівнем розвитку технологій у цій сфері. 

 

Рис. 4. Обсяг валової продукції сільського господарства стосовно порівнюваних країн Європи за 

площею, 2013 р., млрд дол. США

Складено за: 4

3 Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. <http://minagro.gov.ua/>.
4 Food and Agriculture Organization of United Nation. <http://www.fao.org/home/ru/>.
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Слід зазначити, що незважаючи на істотні кризові явища у нашій країні все рівно пропозиція 

стратегічних сільськогосподарських культур перевищує обсяг внутрішнього попиту (рис. 4). Рисунок 

яскраво відображає потенціал сільського господарства України. Вся справа в тому, що незважаючи 

на певну неефективність, Україна виготовляє в 2 рази більше зерна, ніж може поглинути внутрішній 

ринок. Тільки декілька країн у світі споживають менше сільгосппродукції, ніж виробляють. Саме 

тому, Україна, як зазначалося вище, займає дуже важливе місце в світовому експорті продуктів АПК 

протягом останніх років склалася ситуація, коли: ми експортуємо близько половини зернової продукції, 

яку виробляємо. У 2014 р. обсяги врожаю практично не змінилися порівняно з 2013 р., окрім хіба що 

кукурудзи і соняшника, за якими показники все ж несуттєво знизилися.

 

Рис. 5. Співвідношення обсягів експорту, імпорту та споживання сільськогосподарської 

продукції в Україні, 2013 р.

Складено за: 5 

Великі обсяги урожаю можна пояснити дуже сприятливими погодними умовами як у період 

посівів, так і в період збору врожаю, а також відповідною спеціалізацією нашої країни. Останнє 

визначає експортні тенденції на досліджуваному ринку. Слід зазначити, що за останні 10 років експорт 

сільськогосподарської продукції в Європу зріс близько у 5 разів (рис. 7). Європейський союз з кожним 

роком закуповує все більше української кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Здебільшого 

це сировина у найрізноманітніших її видах. У 2012-2014 рр. грошовий оборот між Україною та ЄС 

перевищив позначку в 9 млрд дол. Основним покупцем вітчизняної кукурудзи в Європі є Іспанія  

(2,3 млн тонн на рік), Італія купує соєві боби, Франція – насіння ріпаку та макуху. 

 

Рис. 6. Урожай сільськогосподарських культур в Україні у 2014 р., млрд тонн

Складено за: 6 

5 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
6 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
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Більшість виділених для них експортних квот залишаються невикористаними.

 

Рис. 7. Динаміка торгівлі сільськогосподарською продукцією з ЄС  

впродовж 2000-2014 рр., млрд дол. США

Складено за: 7 

При цьому основним покупцем української сільськогосподарської продукції (в основному зерна) 

в 2014 р. стали азійські країни.

 

Рис. 8. Структура експорту української сільськогосподарської продукції у 2014 р.

Складено за: 8 

Звісно, що Європа є одним з основних споживачів української сировини, проте не найбільшим. 

Азійські країни імпортують з України соняшникової олії, кукурудзи та іншої продукції АПК на загальну 

суму понад 6 млрд. дол. США на рік, що майже на мільярд перевищує аналогічний показник відносно 

європейських країн.

До негативних тенденцій можна віднести поступову зміну спеціалізації України з провідного 

виробника пшениці у бік виробництва кукурудзи (рис.9), яка, як і ріпак, та соняшник, виснажує грунт і 

вимагає постійної сівозміни. Вже кілька років Україна виготовляє більше кукурудзи, ніж пшениці

 

Рис. 9. Структура валового виробництва стратегічних позицій продукції сільського 

господарства в Україні, 2014 р., млрд дол. США

Складено за: 9 

7 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
8 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
9 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.



94

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Причина таких трансформацій полягає у зміні структури світового споживання та виробництва. 

Збільшення попиту з боку таких масштабних країн, як Китай та Індія, спонукало українські агрохолдинги 

приділяти більше уваги вирощуванню цих зернових культур, а також соняшника, який експортують 

вже у вигляді соняшникової олії, оскільки продавати олію значно вигідніше, ніж необроблене насіння.

До речі, саме тому в Міністерстві аграрної політики і продовольства вважають підтримку 

підприємств з переробки сільськогосподарської сировини найважливішою стратегією розвитку АПК 

України10. Зокрема, кукурудзу розглядають для виробництва таких продуктів, як крохмаль, кукурудзяний 

сироп, етанол, що є більш рентабельним порівняно з продажем кукурудзи як первинної сировини.

 

Рис. 10. Виробництво (ліва шкала) та дохід від експорту основних сільськогосподарських 

культур (права шкала) України, 2013 р.

Складено за: 11 

Успішність будь-якої підприємницької діяльності визначається не лише наявністю доходу, а й 

рівнем його максимізації. В умовах ринкової економіки завжди необхідно створювати конкурентні 

можливості, за допомогою яких можна створювати додану вартість. Звернемо увагу на факт, що навіть 

за умови, що ми експортуємо олії приблизно в 5 разів менше, ніж кукурудзи, але отримуємо вищий 

порівняльний дохід, що вчергове доводить більшу рентабельність переробленої продукції (соняшникова 

олія замість насіння) порівняно з експортом сировини (зерно кукурудзи, пшениці і т.п.). Ось чому 

важливо розвивати і підтримувати сферу переробки. При цьому зауважимо, що великі агрохолдинги 

більш продуктивні, порівняно з фермерськими господарствами (рис. 11).

Рис. 11. Структура власності орних земель та урожайність пшениці  

за суб’єктами власності у 2014 р.

Складено за: 12 

10 OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022. <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/highlights-
2013-EN.pdf>.
11 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
12 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>
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На сьогодні десяти найпотужнішим агрохолдингам належить близько 15% всіх орних 

земель України. Середня врожайність на полях будь-якого з цих холдингів, в середньому, в 2 рази 

вища, ніж у дрібних підприємців. У той же час, середні і дрібні фермери дають роботу більшості 

зайнятих у сільському господарстві селян. Однак цей рисунок відображає не лише ефективність 

агрохолдингів, а й демонструє серйозний виклик для соціальної політики держави у сфері АПК, 

оскільки підвищення ефективності та подальше укрупнення агрохолдингів буде означати збільшення 

рівня безробіття в селах і посилення соціальної напруги. Найбільші в агробізнесі України – компанії 

Кернел, Ukrlandfarming, Нібулон і МХП (за обсягом доходів). Сукупний земельний банк десяти 

провідних агрохолдингів (Топ-10) досягає до 3 млн га. У 2012 р. їх сукупний дохід складав близько  

95 млрд грн.

Очевидно, що для оцінки потенціалу АПК України необхідно враховувати й політичні 

трансформації, що відбуваються у нашій країні. Звичайно, на сучасному етапі важко оцінити наслідки 

тимчасової окупації на Сході та Півдні України, оскільки немає визначеності щодо територіальних 

меж, проте уже сьогодні можна окреслити яким чином анексія Криму позначилася на сільському 

господарстві нашої країни.

 

Рис. 12. Обсяги земельних банків (права шкала) та доходів (ліва шкала) найбільших 

агрохолдингів України у 2012 р.

Складено за: 13

З точки зору сільського господарства після окупації Криму наша країна потерпіла певні втрати. 

Станом на 2014 р.: близько 450 млн тонн пшениці (2% загально українського виробництва), 400 млн тонн 

овочів (3,9%), 20% винограду, а значить, і вина14. Таким чином наведені тенденції потрібно враховувати 

при розробці державних програм розвитку АПК.

Хоча населення основного імпортера агропродукції України – Азії й зростає, потреба в кукурудзі 

та соняшниковій олії в країнах Азії буде підвищуватися лише за умови загальноекономічного зростання 

та зі збільшенням купівельної спроможності населення цих країн.

 У цьому контексті що стосується Африки, як континенту, більша частка якого перебуває за 

межею бідності та голодує, то ці країни не можна розглядати за потенційних імпортерів українського 

агропрому через низьку купівельну спроможність громадян цих країн. Основними споживачами 

продукції українського АПК на Африканському континенті залишаються Єгипет та ПАР. 

 

13 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
14 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
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Рис. 13. Обсяг виробництва (нижня шкала) та частка Криму (верхня шкала) у рослинництві 

України, 2014 р.

Складено за: 15 

Таким чином, для визначення потенціалу АПК України у майбутньому необхідно здійснити 

оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарського сектора на сучасному етапі. Відповідно 

до сучасної економічної літератури, методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності і 

конкурентних переваг суб’єктів і об’єктів можна об’єднати у декілька груп: 1) методи, які базуються на 

оцінці порівняльних переваг; 2) методи, засновані на теорії рівноваги підприємства і галузі; 3) методи, 

побудовані на теорії ефективної конкуренції; 4) методи, засновані на теорії якості товару і послуг;  

5) методи, які формуються на системі матричного (портфельного) аналізу; 6) методи, що базуються на 

теорії мультиплікатора; 7) комплекс інтегральних методів. 

Головними методологічними задачами вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності, 

у т.ч. поліфункціональної, виступають: 1) дефініція конкурентних переваг із позицій секторального 

підходу, визначення особливостей їх формування і реалізації; 2) визначення критеріїв поліфункціональної 

конкурентоспроможності та формування системи показників її вимірювання; 3) розроблення 

методичного інструментарію оцінки поліфункціональної конкурентоспроможності; 4) опрацювання 

методів формування алгоритмів підвищення конкурентоспроможності; 5) обґрунтування стратегічних 

і тактичних напрямів реалізації конкурентних переваг16.

Поліфункціональна конкурентоспроможність забезпечується визначеною кількістю компонентів, 

які, своєю чергою, характеризуються низкою конкурентних переваг первинного і вторинного походження. 

Первинні конкурентні переваги забезпечуються за рахунок об’єктивних факторів, таких, як природний 

потенціал, географічне розташування країни-виробника і її кліматичний пояс, аборигенні породи й види 

фауни та флори тощо. Вторинні конкурентні переваги створюються за рахунок суб’єктивних факторів, 

таких, як кваліфікація, компетенції, навички персоналу, техніко-технологічне оснащення, рівень 

інформатизації виробничих процесів, рівень використання НДіДКР та інноваційність продукту/послуги, 

енерго- та ресурсомісткість виробничого процесу, інфраструктурне забезпечення, організаційна форма 

управління, використання маркетингового інструментарію і таке інше (табл. 1). 

15 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
16 Yatsenko, O. (2011). Methodological instruments of polyfunctional competitiveness evaluation (on the example of 
agriculture). USA: The Advanced Science, 30–35.
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17
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17 Менша сума балів означає, що країна займає передові позиції за показниками конкурентоспроможності та 
потенціалу сільського господарства
18 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.

Табл. 1 

Інтегральний індекс конкурентоспроможності країн за показником розвитку та потенціалу 

сільського господарства у розрізі різноманітних методик
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1. США 12 1 1 2 2 18

2. Канада 8 2 3 4 3 20

3. Франція 7 3 5 1 7 23

4. Україна 2 9 12 3 1 27

5. Австралія 10 4 2 12 4 32

6. Польща 6 7 6 10 5 34

7. Туреччина 5 8 7 9 6 35

8. Німеччина 11 5 4 5 13 38

9. Бразилія 9 6 10 8 9 42

10. Мексика 4 12 11 7 10 44

11. Китай 1 13 17 15 8 54

12. Таїланд 13 10 8 13 12 56

13. Індія 3 14 10 14 16 57

14. РФ 14 11 14 6 15 60

15. Індонезія 17 17 9 11 11 65

16. Пакистан 19 16 13 19 19 86

17. Бангладеш 16 15 19 17 20 87

18. В’єтнам 15 20 20 18 14 87

19. М’янма 20 18 15 16 18 87

20. Нігерія 18 19 18 20 17 92
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Кожна критеріальна одиниця резервів і здатностей (організаційно-економічна, інституціонально-

управлінська, соціально-фахова, природно-екологічна) складається із набору незалежних змінних 

компонентів. Конкурентні позиції описуються низкою показників. У таблиці 1 подано результати аналізу 

конкурентоспроможності країн-основних виробників зернових, яких можна вважати конкурентами 

України на світовому ринку сільськогосподарської продукції, зокрема зернових. В останній 

колонці подано суму балів рейтингових позицій за показниками оцінки конкурентоспроможності з 

використанням різних методик.

Як бачимо Україна займає четверту позицію після США, Канади та Франції, що підтверджує 

тезу про можливість посідання нашою країною високих позицій у процесі зміцнення глобальної 

продовольчої безпеки.

Висновки. Незважаючи на високі позиції України у сільському господарстві, робити ставку 

виключно на цей сектор економіки, особливо в умовах загрози втрати чи руйнування сектору 

металургії та важкого машинобудування не доцільно. Тут ми погоджуємося з норвезьким економістом 

Е. Райнертом, який у своїй книзі «Як багаті країни стали багатими, і чому бідні країни залишаються 

бідними»19 стверджує, що побудова економіки країни винятково на базі сільського господарства – це 

хибна стратегія, оскільки в країни не має достатніх підстав для збалансованого соціально-економічного 

розвитку без стимулювання зростання промисловості (насамперед, високотехнологічних галузей) та 

сфери послуг.
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