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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Поточний етап розвитку агропродовольчого сектора України характеризується 
прискоренням глобалізаційних процесів та підвищенням залежності від 
кон’юнктури світових ринків, присутність на яких вітчизняних експортерів чимдалі 
зростає. Таким чином українські аграрії стикаються з ризиками коливань попиту та 
пропозиції на світовому ринку, які суттєво впливають на процес ціноутворення 
всередині країни. 

Актуальність теми. Роль агропродовольчого комплексу як рушія національної 
економіки України постійно зростає. Найбільш чітко ця тенденція стала 
простежуватися після кризи 2014 р., коли наша країна втратила значну частину 
індустріального виробництва. На тлі несприятливого макроекономічного клімату 
розширення експорту сільськогосподарської продукції сприяло скороченню 
дефіциту платіжного балансу, а також стримуванню девальваційних процесів.  

Характер сільськогосподарського виробництва обумовлює значну варіативність 
цін на продукцію. Це пов’язано з низькою еластичністю попиту та пропозиції, а 
також із залежністю від природно-кліматичних факторів. Хоча цінова волатильність 
є нормальним явищем для сировинних ринків, значні підвищення та зниження цін 
становить загрозу для економічних суб’єктів. Високі ціни можуть призвести до 
проблем із продовольчою безпекою для населення, а також лімітувати 
прибутковість тих галузей, які використовують сільськогосподарську сировину як 
вхідні ресурси (харчова переробка, тваринництво, біоенергетика). Крім того, значна 
відмінність цін та дохідності між окремими видами продукції може призвести до 
неоптимальної алокації ресурсів, що матиме довгострокові негативні наслідки для 
організаційної та галузевої структури сільського господарства. Цінове зниження 

загрожує безпосередньо сільськогосподарським виробникам, які отримують малу 
виручку в умовах перманентного подорожчання засобів виробництва.  

Найбільш залежним від цінової ситуації на світовому продовольчому ринку 
сегментом українського сільгоспвиробництва є рослинництво, а саме: виробництво 
зернових та олійних культур, які забезпечують майже половину вітчизняного 
агропродовольчого експорту. Своєю чергою рівень цін на зерно значною мірою 
визначає ситуацію в українському тваринництві. Усе це обумовлює необхідність 
концентрації основної уваги в рамках обраної тематики на дослідженні саме 
зазначених підгалузей аграрного виробництва. Крім того, акцент у дослідженні 
зроблено на середніх та великих сільськогосподарських виробниках, які 
відзначаються високим рівнем товарності своєї продукції і тому є більш залежними 
від ринкових умов, ніж господарства населення.  

Глобалізаційні процеси обмежують можливості держави щодо цінового 
регулювання. Україна як країна з малою відкритою економікою дійсно не може 
впливати на ціни світового ринку. Крім того, міжнародні домовленості в рамках 
членства України у Світовій організації торгівлі накладають певні обмеження щодо 
обсягів прямої підтримки сільського господарства, яка пов’язана із впливом на ціни.  
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Україна вже має негативний досвід реагування на цінові зростання світового 
ринку. Так, протягом продовольчої кризи 2007–2008 рр. квотування експорту 
призвело до суттєвого зниження виручки аграріїв та загальних втрат національної 
економіки. Очевидно, що питання доцільності тих чи інших видів державних 
інтервенцій на агропродовольчих ринках не втрачають актуальності й наразі.  

Проблеми регулювання розвитку агропродовольчого сектора неодноразово 
піднімалися українськими вченими-економістами. Серед праць цієї тематики слід 
виокремити доробок таких авторів, як В.Г. Андрійчук, О.М. Барилович,  
О.М. Варченко, В.М. Геєць, С.І. Дем’яненко, Т.О. Зінчук, І.В. Кобута, П.В. Коваль, 
О.В. Нів’євський, Т.О. Осташко, Б.Й. Пасхавер, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук,  
М.Й. Хорунжий, О.М. Шпичак, О.В. Шубравська. А от питання саме цінової 
волатильності у сільському господарстві досі залишаються недостатньо розкритими 
у вітчизняній науковій літературі.  

Відзначимо, що дослідженнями цінового впливу на аграрному ринку України 
займалася ціла плеяда європейських економістів. Найбільш вагомими є праці  
А. Грау, Ш. фон Крамона-Таубаделя, А. Куна, Т. Херцфельда, Х. Штрубенхоффа. 
Тематику їхніх робіт можна умовно поділити на два напрями: оцінка рівня інтеграції 
українського ринку зі світовими цінами та аналіз впливу державного регулювання 
на процеси ціноутворення у сільському господарстві. Однак і ці автори не 
акцентували достатньо уваги на варіативності цін та відмінності підходів до оцінки 
або проведення аграрної політики в умовах зростання чи зниження світового ринку.  

Протягом останніх двох десятиліть проблемам цінових коливань на ринках 
сільськогосподарської продукції було присвячено достатньо наукових робіт 
західних вчених, більшість з яких представляють США. Дані пошукових систем та 
цільових наукометричних баз засвідчують зростаючий інтерес до проблем 
волатильності у різних сферах економіки. Значний внесок у дослідження 
варіативності продовольчого ринку зробили, зокрема, такі автори, як К. Андерсон, 
Д. Байєрлі, Ф. Галт, Д. Дейв, Т. Джейн, Д. Джонс, А. Квісінськи, Р. Тростл,  
Р. Шарма та інші. Вони систематизували реакції урядів різних країн світу на значні 
цінові коливання та виявили підходи, ефективні в боротьбі з негативними 
наслідками волатильності.  

Враховуючи, що більша частина цих наукових джерел присвячені розвиненим 
державам або ж бідним країнам третього світу, проведення дослідження на 
зазначену тему для ринку України є необхідним не лише з точки зору наукового 
інтересу, а й з метою вирішення нагальних проблем в агропродовольчому комплексі 
з позиції держави, зокрема щодо адаптації аграрної політики до реалій мінливої 
кон’юнктури світових продовольчих ринків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконувалося в рамках планових науково-дослідних тем ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»: «Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора 
економіки України» (держреєстр. № 0114U001638), у рамках якої автором було 
систематизовано чинники цінової волатильності у сільському господарстві, а також 
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узагальнено заходи аграрної політики країн світу щодо пом’якшення негативних 
наслідків ринкових коливань, та «Корпоратизація аграрного сектора економіки 
України» (держреєстр. № 0116U006665), особистий внесок автора – наукові оцінки 
динаміки агропродовольчих цін в Україні, впливу на неї заходів аграрної політики 
держави, а також пропозиції щодо формування системи підтримки вітчизняних 
агровиробників в умовах глобальних цінових змін.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-

методичних засад та розроблення системи заходів регулювання агропродовольчого 
виробництва в умовах нестабільності глобальної цінової кон’юнктури. Поставлена 
мета досягалася шляхом послідовної реалізації таких завдань: 

– охарактеризувати поняття волатильності продовольчих цін, причини її 
виникнення, особливості проявів волатильності у різних секторах сільського 
господарства; 

– виокремити найуспішніші у світі підходи до державного регулювання 

розвитку агропродовольчого виробництва у контексті нівелювання несприятливого 
впливу цінової кон’юнктури глобального продовольчого ринку; 

– виявити чинники неефективного функціонування вітчизняного 
агропродовольчого ринку, що обмежують прозорість ціноутворення на ньому та 
провокують зниження доходів аграріїв, і запропонувати механізми управління 
ціновими ризиками; 

– розвинути методологічні підходи до вимірювання ступеня зв’язку внутрішніх 
і світових цін на сільськогосподарську продукцію та здійснити відповідне 
оцінювання для вітчизняного агропродовольчого ринку; 

– оцінити вплив основних інструментів державного регулювання на процес 
ціноутворення на вітчизняному продовольчому ринку; 

– визначити особливості впливу ринкової кон’юнктури на розвиток секторів 
рослинництва і тваринництва та запропонувати механізм забезпечення узгодження 
їх інтересів; 

– обґрунтувати ключові функції державної аграрної політики, реалізація яких 
сприяла б довгостроковому стійкому розвитку агропродовольчого виробництва в 
умовах нестабільності глобального економічного простору;  

– розробити науковий підхід до визначення пріоритетних напрямів державного 
впливу та формування системи заходів з метою подолання проблем, пов’язаних з 
надмірною варіативністю сільськогосподарських цін. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування агропродовольчого 
комплексу України в умовах нестабільної кон’юнктури світового ринку. 

Предметом дослідження є сукупність науково-методологічних та прикладних 
аспектів регулювання розвитку агропродовольчого виробництва за посилення 
цінових ризиків глобального ринку.  

Методи дослідження. Методологічний інструментарій дисертаційного 
дослідження включає системний метод пізнання економічних явищ і процесів, а 
також їх взаємозв’язків. Досягнення поставлених завдань відбувалося за допомогою 
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ряду загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Так, абстрактно-
логічний та монографічний методи використовувалися в процесі узагальнення 
тематичної літератури і формування завдань для подальшого дослідження. Метод 
системного аналізу допоміг сформувати основні проблеми, пов’язані з ціновою 
волатильністю на агропродовольчому ринку України, а також дослідити вплив на 
цей ринок галузевої політики. Метод дедукції використовувався при проєкції 
теоретичних узагальнень на реальну ринкову ситуацію. І навпаки, метод індукції 
став корисним для емпіричного підтвердження теоретичних постулатів (наприклад, 
щодо незначної ролі біржових спекуляцій у генеруванні волатильності на фізичному 
ринку). За допомогою економіко-математичних методів було виявлено 
взаємозв’язок між внутрішніми та світовими цінами. 

Інформаційною базою дослідження стали: вітчизняна та зарубіжна література з 
обраної тематики; державні нормативно-правові акти України; дані та аналітичні 
звіти Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України; статистичні дані міжнародних організацій (Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН, Організації економічного співробітництва 
та розвитку, Міністерства аграрної політики США, Світового банку); дані 
приватних аналітичних компаній (УкрАгроКонсалт, APK-Inform, Offre & Demande 
Agricole); інформаційні ресурси мережі Інтернет та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення і результати 
дослідження, що характеризують наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

– розроблено наукові засади державного регулювання агропродовольчого 
виробництва в умовах коливань світових цін, зокрема, виділено пріоритетні 
напрями державного впливу з метою підтримки доходів виробників 
агропродовольчої продукції (скорочення розриву між внутрішніми та світовими 
цінами, зростання прозорості ринку, зменшення сезонності цін, зниження витрат 
виробників) та сформовано систему заходів упередження й нівелювання негативних 
проявів цінових коливань; 

– здійснено аналітичні оцінки залежності агропродовольчого виробництва і 
ринку України від волатильності світових цін, зокрема: виміряно чутливість 
внутрішніх цін на основні зернові та олійні культури до відповідних ф’ючерсних 
цін на найбільших товарних біржах світу; на основі аналізу цінових різниць між 
ф’ючерсними та фізичними цінами (базисів) доведено більшу ризикованість 
хеджування вітчизняними аграріями цінових ризиків порівняно з виробниками із 
розвинених країн; підтверджено гіпотезу про скорочення доходів виробників під 
впливом відсутності (слабкості) зв’язку між внутрішнім та світовим ринком тощо;  

удосконалено: 

– наукові підходи до визначення результативності заходів державної аграрної 
політики, а саме: запропоновано оцінювати вплив інструментів державного 
регулювання на цінову динаміку внутрішнього продовольчого ринку на основі 
порівняння цінових різниць (базисів), аналізу сезонності цін та експортних 
відвантажень, зіставлення потенціалу зростання цін із вартістю кредитів; з 
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використанням такого підходу обґрунтовано наслідки впливу відміни пільгового 
режиму ПДВ для аграріїв, запровадження пільгового кредитування аграріїв, 
повернення ПДВ при експорті, мита на експорт насіння соняшнику, підписання 
урядом Меморандуму про взаєморозуміння з експортерами зерна; 

– механізм забезпечення узгодженого розвитку галузей сільгоспвиробництва, 
зокрема, кількісно обґрунтовано визначальний вплив зростання цін на фуражні 
зернові на стримування розвитку тваринництва; доведено, що антагоністичність 

інтересів рослинництва і тваринництва в умовах волатильності глобального ринку 
потребує запровадження інструментів цілеспрямованої підтримки м’ясного 
скотарства в умовах різкого зростання цін на кормові ресурси; запропоновано 
перелік таких інструментів і термінів їх дії;   

набули подальшого розвитку:  

– теоретичні засади регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в 

умовах цінової волатильності, а саме: виокремлено коротко- і довгострокові 
чинники цінової волатильності у сільському господарстві, окреслено специфіку 
цінових коливань за галузями і підгалузями сільського господарства та у розрізі 
держав з різним рівнем економічного розвитку, узагальнено заходи державного 
впливу з метою убезпечення сільгоспвиробництва і продовольчого ринку від 
несприятливих коливань світових цін;  

– наукове трактування ролі держави у сфері управління ціновими ризиками на 
агропродовольчому ринку, а саме: доведено, що основними причинами цінової 
нестабільності національних агропродовольчих ринків є не раптові шоки попиту та 
пропозиції, а більш довготривалі фактори, такі як аграрна політика, фінансова 
забезпеченість підприємств, планування сівозміни та динаміка експорту, а отже, 
первинною функцією держави має бути організаційна, спрямована насамперед на 
розбудову цивілізованого агропродовольчого ринку, в рамках якого виробники 
зможуть самостійно керувати ціновими ризиками;  

–  методологічні підходи до вимірювання взаємозв’язку внутрішніх та світових 
цін на сільськогосподарську продукцію, а саме: при використанні з цією метою 
методів економіко-математичного моделювання запропоновано орієнтуватися на 
оцінку причинно-наслідкового зв’язку із застосуванням тесту Грейнджера, що дає 
змогу ідентифікувати ринки, які мають найбільший вплив на ціни української 
продукції; 

– пропозиції щодо механізмів забезпечення цінової стабілізації на вітчизняному 
аграрному ринку, зокрема, на основі узагальнення економічних, регуляторних та 
інституційних чинників неефективного функціонування агропродовольчого ринку 
виявлено, що ключовою проблемою, пов’язаною з волатильністю цін на аграрну 
продукцію, є слабкість зв’язку між внутрішнім та глобальним ринками, і це заважає 

виробникам повною мірою скористатися перевагами високих світових цін; 
розв’язання цієї проблеми забезпечується становленням ринку аграрних ф’ючерсів, 
що передбачає створення відповідної законодавчо-правової бази, підвищення 
інформаційної прозорості ринку, усунення логістичних ризиків та перешкод, 
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розвиток системи страхування валютних ризиків, створення біржової 
інфраструктури, організацію системи підготовки фахівців для обслуговування 
ф’ючерсного ринку та ін.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні підходів 
до формування ефективної системи державного регулювання розвитку 
агропродовольчого виробництва в умовах коливань світових цін з метою захисту 
сільськогосподарських виробників від несприятливої ринкової кон’юнктури. 
Основні результати дисертаційного дослідження використані у роботі центральних 
органів державної влади України. Так, аналітичні розробки автора щодо визначення 
й узагальнення основних адаптаційних заходів, спрямованих на зниження 
негативного впливу на сільськогосподарське виробництво цінових коливань, 
спровокованих змінами клімату, використані Департаментом з питань змін клімату 
та збереження озонового шару Міністерства екології та природних ресурсів України 
(вих. № 135-13/466 від 13.09.2017 р.), науково-аналітичні матеріали щодо чинників 
цінової волатильності у сільському господарстві та їх впливу на вітчизняний 
агропродовольчий експорт використані в роботі Мінекономрозвитку України (вих. 
№ 135-13/354 від 22.06.2017 р.), пропозиції щодо формування системи підтримки 
вітчизняних агровиробників в умовах глобальних цінових змін враховані 
Міністерством аграрної політики та продовольства України (вих. № 135-13/360 від 
18.06.2018 р.). Про впровадження наукових результатів дисертаційної роботи 
отримана довідка від ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» № 
135-16/896 від 28.12.2019.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 
положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на таких науково-

практичних конференціях: «Економіка і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій 
та перспективи розвитку» (м. Київ, 2016 р.), «Економічні перспективи 
підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 2017 р.), «Стратегії інноваційного розвитку 
економіки України» (інтернет-конференція, 2017 р.), «Сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права» (м. Полтава, 2019 р.), 
«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 
становлення» (інтернет-конференція, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 

одноосібних наукових праць загальним обсягом 2,7 д.а., з них 1 – підрозділ у 
колективній монографії; 5 статей у фахових виданнях, внесених до міжнародних 
наукометричних баз даних; 5 – тези доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 
роботи викладено на 209 сторінках машинописного тексту. Робота містить 40 
рисунків, 23 таблиці, а також 10 додатків на 25 сторінках. Список використаних 
джерел на 21 сторінках налічує 147 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі – «Теоретичні засади регулювання розвитку 
агропродовольчого виробництва в умовах нестабільності цінової кон’юнктури 
на світовому ринку продовольства» – поглиблено розуміння ролі сільського 
господарства в макроекономічному розвитку та об’єктивної необхідності 
державного регулювання галузі, виявлено основні інструменти такого регулювання, 
обґрунтовано вплив цінової волатильності на розвиток агропродовольчого 

виробництва та виокремлено її чинники, узагальнено заходи державного впливу з 
метою убезпечення сільгоспвиробництва і продовольчого ринку від несприятливих 
коливань світових цін. 

Сільське господарство займає особливе місце в системі національної 
економіки. З одного боку, соціальний характер економічних відносин у сільській 
місцевості, однорідність продукції та традиційно низька продуктивність праці 
створюють певні перешкоди економічному розвитку конкретної держави. Вченими 
неодноразово була виявлена пряма залежність між часткою сільського господарства 
у валовому продукті та бідністю країни. З іншого боку, стрімка індустріалізація 
аграрного сектора перетворює його на важливий елемент національної економіки, 
що здатний не лише забезпечувати населення продуктами, а й самостійно 
генерувати значний дохід від міжнародної торгівлі.  

Характерною рисою сільського господарства є значна волатильність 
(варіабельність) цін. Фактори нестабільності аграрних ринків можна умовно 
розділити на короткострокові та довгострокові. У короткостроковому періоді 
причинами волатильності є погодні умови, коливання валютного курсу, вартість 
енергетичних ресурсів, спекулятивні операції на ф’ючерсному ринку, невірні 
очікування гравців ринку, а також торговельна політика країн. У довгостроковому 
періоді пояснення поточної динаміки світових цін пов’язане з циклічністю розвитку 
світової економіки.  

Ключовим поняттям у дослідженнях, пов’язаних з волатильністю, є чутливість 
цін (price transmission), яка визначає, наскільки зміниться ціна на внутрішньому 
ринку при зміні світової (експортної) ціни. Країни світу мають різний ступінь 
чутливості до зовнішніх цін. Зазвичай ліберальна економічна політика та розвинена 
ринкова інфраструктура сприяють підвищенню подібної залежності.  

Наслідки зростання інтегрованості ринку також є індивідуальними для кожної 
країни. Для розробки типології країн у розрізі впливу на них цінової волатильності 
слід враховувати три фактори: характер внутрішніх цінових коливань, ступінь 
уразливості країни та домогосподарств, а також інституційний потенціал.  

Перелічені вище чинники повинні визначати державну політику в контексті 
реагування на цінову волатильність. Американські дослідники Деріл Джонс та 
Андржей Квісінскі у 2010 р. спробували систематизувати політичні інструменти 
захисту від коливань світового ринку, які застосовувалися урядами країн, що 
розвиваються, під час продовольчої кризи 2007–2008 рр. Приклади успішної 
аграрної політики протягом кризи змогли продемонструвати Аргентина, Бразилія, 
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Індія, що використовували такі інструменти, як збільшення експортних податків із 
одночасним субсидуванням переробного сектора, зростання субсидій для 
виробників та зниження імпортних тарифів, підвищення мінімальних цін та 
субсидування закупівлі добрив. Водночас український уряд припустився значних 
помилок під час продовольчої кризи 2007–2008 рр., встановивши експортні квоти на 
зернові та олійні культури. В результаті виробники не змогли скористатися 
високими світовими цінами, а споживачі – нижчими цінами на кінцеву продукцію.  

Чинники неефективного функціонування агропродовольчого ринку України 
можна умовно розділити на економічні, регуляторні та інституційні. Прикладом 
економічних причин є хронічна недостатність оборотних коштів у 
сільськогосподарських виробників, що змушує їх реалізовувати продукцію у 
періоди низьких цін, а також проблеми зі збутом продукції із доданою вартістю, 
обумовлені несприятливим макроекономічним середовищем. Регуляторні причини 
включають різноманітні механізми державної інтервенції на ринок: експортні мита, 
Меморандум про взаєморозуміння з експортерами зерна тощо. Інституційними 
чинниками виступають нерозвинена інфраструктура, відсутність біржового ринку, 
незавершеність земельної реформи та інше. 

У другому розділі – «Оцінка впливу цінових коливань на розвиток 
сільського господарства України» – встановлено основні причини цінової 
нестабільності національних продовольчих ринків, дано оцінку цінової динаміки на 
агропродовольчому ринку України, визначено вплив змін вітчизняної аграрної 
політики на ціни.   

Графіки цін та базисів (різниць між світовими та внутрішніми цінами) 
демонструють дві особливості ціноутворення на українському ринку зернових та 
олійних. По-перше, зазвичай ціни на українському ринку характеризуються 

більшою сезонністю порівняно з країнами ЄС. По-друге, короткострокова 
волатильність на товарних біржах майже не передається на ринок України. 

Досить часто причиною зниження доходів сільгоспвиробників є відсутність 
зв’язку між внутрішнім та світовим ринками, що відображається у сильному 
просіданні внутрішніх цін відносно світових. Це означає, що закупівельні ціни 
всередині країни не слідують за динамікою цін у портах та на товарних біржах, 
якщо вона є позитивною. Провівши ретроспективний аналіз ринку пшениці, ми 
виявили, що більша частина врожаю реалізується на початку маркетингового року, в 
періоди низьких цін. Головною причиною такого явища є низька ліквідність 
виробників: аграрії не можуть поповнити оборотні кошти іншими способами, окрім 
продажу зерна. 

Економетричний аналіз динаміки агропродовольчих цін в Україні включав 
насамперед застосування векторної моделі корекції помилок (Vector Error Correction 
Model – VECM). За своєю суттю, VECM – це модель, у якій короткострокова 
динаміка коригується, реагуючи на відхилення від довгострокового взаємозв’язку 
між змінними. Це дозволяє об’єднати в рамках однієї моделі короткострокову та 
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довгострокову динаміку. У загальному вигляді вона може бути представлена таким 
чином: 

 

∆𝑝𝑡 = 𝛼𝛽′𝑝𝑡−1 + ∑ Г𝑖∆𝑝𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡,                                       (1) 

 𝑝𝑡 – значення цінового ряду;  𝛽 – матриця, що включає коефіцієнти лінійних комбінацій між цінами;  𝛼 – матриця, що включає коефіцієнти, які показують як диференційована ціна 
(∆𝑝𝑡) реагує на відхилення від довгострокової тенденції;  

Г𝑖 – матриця, що включає короткострокові реакції цінових різниць на минулі 
різниці у цінах;  𝜀𝑡 – помилка прогнозу. 

У той час як коефіцієнти моделі не інтерпретуються прямо, для кращого 

розуміння результатів було використано функцію імпульсного відгуку та 
декомпозицію дисперсії. Імпульсна функція показала, що для ринку зернових та 
олійних культур ефект відхилення експортних цін набуває максимуму через місяць 
після їх зміни, а потім починає знижуватися. Ціновий шок на ф’ючерсній біржі 
Euronext (Париж) створює більший відгук на внутрішньому ринку України, його 
ефект є довготривалим. Примітно, що в обох випадках відгук не є великим протягом 
перших двох тижнів. Результати декомпозиції дисперсії показали неоднорідні 
результати. Для ринку пшениці коливання європейських цін пояснюють до 27% 
варіації внутрішніх цін упродовж перших тижнів після цінового шоку. Водночас 
ціни на соняшникове насіння майже не залежать від світових цін на рослинні олії.  

Для знаходження причинно-наслідкових зв’язків зв’язків між ціновими рядами 
нами було використано тест Гренджера. Результати тесту показали, що світові ціни 
визначають експортні ціни FOB в українських портах та внутрішні ціни EXW на 
елеваторах. У деяких ситуаціях вартість зерна всередині країни може мати вплив на 
портові ціни, але вона не обумовлює зміну світових цін. Винятком є ринок 
соняшнику. Враховуючи, що Україна займає близько 56% світового ринку 
соняшникової олії, ціни на українське насіння визначають вартість рослинних олій 
на світовому ринку. З іншого боку, ціни на рослинні олії майже не мають впливу на 
ринок соняшнику, який регулюється внутрішніми факторами – попитом з боку 
переробного сектора та пропозицією врожаю від виробників.  

Наступним кроком дослідження стала оцінка ефекту окремих заходів аграрної 
політики на цінову кон’юнктуру агропродовольчого ринку України. Першим таким 
інструментом став режим пільгового ПДВ, який був уведений у 1999 р. з метою 
підтримки сільгоспвиробників і передбачав повернення всієї суми податку на 
рахунки підприємств. Ця ситуація змінилася у 2016 р., коли зарахування коштів на 
спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств стало диференційованим 
залежно від виду діяльності. З 2017 р. застосування такого режиму для 
сільгоспвиробників взагалі було скасоване. Натомість відшкодування ПДВ при 
експорті сільськогосподарської продукції збереглося. Результати оцінки цінових 
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базисів зернових та олійних культур показали, що відміна спецрежиму призвела до 
пропорційного зростання внутрішніх цін на суму «неповерненого ПДВ» (15–20%). 

Таким чином, при зміні режиму виробники не відчули значних змін доходів. 
Другим інструментом є експортне мито на соняшникове насіння, впроваджене 

також у 1999 р. Запровадження мита спричинило швидке розширення переробних 
потужностей, внаслідок чого усередині країни створився надлишковий попит та 
високі ціни. Водночас світовий ринок олій поступово знижувався, що спричинило 
падіння рентабельності переробного сектора. Результатом усього цього стали 
надприбутки великих аграріїв – основних продуцентів соняшнику, виснаження 
ґрунтів від його монокультурного вирощування та перманентні проблеми в олійно-

жировому сегменті. Експортні тарифи загалом є корисними з точки зору зростання 
ланцюга створення доданої вартості всередині країни. Водночас їх зниження 
(зокрема й передбачене Угодою з ЄС) має запроваджуватися у вже сформованому 
інституційному середовищі (у випадку мита на соняшник – земельному 
законодавстві, яке визначає обов’язкове дотримання сівозмін). 

Третім політичним важелем є Меморандум про взаєморозуміння між урядом (в 
особі профільного міністерства) та основними експортерами зерна. Такий документ 
підписується щороку й узгоджує з експортерами граничні обсяги експорту зерна з 
метою підвищення ефективності ринку та гарантування продовольчої безпеки 
держави. При цьому для продовольчої пшениці в останні роки складався 
орієнтовний щоквартальний графік експортних відвантажень. Недоліком цього 
графіку є те, що половина експортного обсягу продовольчої пшениці декларується 

на перший квартал. Це сприяє реалізації значної частини врожаю відразу після 
збиральної кампанії, коли ціни є низькими. Наша пропозиція полягає у скасуванні 
подібного графіка.  

Останнім регуляторним інструментом у нашому аналізі є програма 
здешевлення кредитів для сільгоспвиробників, яка полягає у частковій компенсації 
відсоткової ставки. За обмеженості доступу до дорогих кредитів сільгоспвиробники 
змушені масово реалізовувати свою продукцію за низькими цінами для поповнення 
оборотних коштів. У принципі така стратегія є виправданою у період низької 
волатильності цін: темп зростання ціни протягом маркетингового року є меншим, 
ніж відсоткова ставка за кредит. Водночас проблеми низьких цін реалізації та 
дорогих кредитів доповнюють одна одну, оскільки низька виручка 
сільгосппідприємств знижує їх кредитний рейтинг, що викликає зростання ставок за 
рахунок «доплати за ризик». У цьому зв’язку за умови різких несприятливих 
коливань ринкової кон’юнктури пропонуємо поширювати пільгове кредитування на 
сільгосппідприємства розміром до 4000 га, які займаються рослинництвом та 

залежать від сезонних факторів. 
У третьому розділі – «Система заходів зі зниження негативного впливу цінової 

нестабільності на доходи виробників агропродовольчої продукції» – поглиблено 
розуміння ролі і завдань держави у сфері управління ціновими ризиками на 
агропродовольчому ринку, обґрунтовано необхідність та запропоновано заходи з 
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організації ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, а також 
підтримки тваринницької галузі, зокрема м’ясного скотарства, у періоди цінової 
волатильності, сформовано пріоритетні напрями державного впливу з метою під-

тримки доходів виробників агропродовольчої продукції та систему заходів упереджен-

ня й нівелювання негативних проявів цінових коливань у контексті вимог СОТ.  
Роль держави у сфері управління ціновими ризиками на агропродовольчому 

ринку можна умовно звести до двох основних функцій: координаційної та 
організаційної. Координаційна функція полягає в інформаційному забезпеченні 
закупівельної, збутової та переробної діяльності учасників ринку з боку держави, 
наданні консультацій щодо маркетингових стратегій компаній, огляді актуальних 
тенденцій світового та внутрішнього ринків. Організаційна функція має на меті 
розвиток необхідної інфраструктури, яка б допомагала економічним суб’єктам 
самостійно керувати ціновими ризиками. Проаналізувавши динаміку світових цін, а 
також строки посіву та збирання сільськогосподарських культур у різних країнах 
світу, ми дійшли висновку, що можливості реалізації координаційної функції 
держави є обмеженими. Уряд має зосередитися на організаційній функції. 

Важливою умовою розбудови цивілізованого аграрного ринку є забезпечення 
можливості економічним суб’єктам хеджувати цінові ризики через товарні біржі. 
Процес хеджування реалізується за допомогою похідних фінансових інструментів 
(ф’ючерсів та опціонів). При цьому зміна базису являє собою величину втрат, не 
контрольовану хеджуванням. 

Оскільки кореляція українських цін зі світовим ринком часто порушується 
через сезонність, варіація базису є зазвичай більшою, ніж варіація самих цін. Це 
означає, що українські аграрії можуть понести великі збитки або ж, навпаки, 
отримати надприбутки. Очевидно, що підвищення прозорості ринку сприятиме 
зниженню невизначеності в управлінні ціновими ризиками. Вважаємо, що подолати 
цю проблему допоможе створення в Україні власної централізованої біржі.  

Поточний період розвитку сільського господарства України характеризується 
значною диспропорцією у розвитку окремих секторів. З одного боку, виробництво 
зернових та олійних культур, а також соняшникової олії є надзвичайно 
рентабельним, враховуючи експортну спрямованість цих галузей. З іншого боку, 

тваринництво (особливо м’ясо-молочне скотарство та свинарство) перебуває у 
стагнації внаслідок дії ряду негативних макроекономічних факторів.  

Для оцінки прибутковості тваринницьких галузей важливим індикатором є 
співвідношення цін на м’ясо та корми. Протягом останніх років цей коефіцієнт був 
низьким завдяки зростанню вартості фуражних культур. Тому виділено такі 
напрями підтримки тваринницького сектора. 

1. Зниження вартості кормів за допомогою «гнучких» субсидій та дотацій на 
гектар кормових культур. Вважаємо, що розмір субсидій має залежати від рівня 
прибутковості галузі. Для цього ми використали індекс прибутковості, 
розрахований вітчизняними спеціалістами FAO. Він представляє відношення ціни 
реалізації того чи іншого виду м’яса до цін кормового міксу. На рис. 1 зображено дві 
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лінії, які сигналізують про зниження прибутковості виробництва яловичини. 
Залежно від значення індексу пропонуємо сплачувати 100% (зона під нижньою 
лінією), 50% (зона між лініями) або 25% (зона вище верхньої лінії) субсидії.  

 

 
Рис. 1. Граничні межі виплати субсидій виробникам яловичини  

на основі індексу прибутковості 
Джерело: побудовано автором. 

На нашу думку, у першу чергу подібної підтримки потребує галузь м’ясного 
скотарства. Це пов’язано з катастрофічною недофінансованістю сектора, низьким 
попитом на яловичину та довгим виробничим циклом, який посилює залежність 
виробників від мінливого ринкового середовища. Бюджет програми може бути 
розрахований з урахуванням середньозваженого рівня оцінки цінової підтримки 
виробників (Producer Support Estimate) за класифікацією ОЕСР для інших 
тваринницьких секторів.  

Головною причиною впровадження дотацій на гектар кормових культур є 
вирівнювання структури раціону відгодівлі тварин завдяки збільшенню частки 
грубих та соковитих кормів, вартість яких менше залежить від світових цін.  

2. Стимулювання внутрішнього попиту. Надання цільових субсидій 
малозабезпеченим верствам населення на споживання свинини та яловичини 

дозволить підвищити попит на цю продукцію. 
3. Підтримка експорту за рахунок заходів, спрямованих на підвищення якості та 

безпечності продукції, зокрема: боротьби з африканською чумою свиней; 
підвищення якості переробки м’яса.  

4. Інвестиції в інфраструктуру. Ця група інструментів включає спрощення 
отримання дозволу на будівництво і реконструкцію тваринницьких ферм і 
комплексів, а також заохочення будівництва власних кормових заводів.  

Проаналізувавши міжнародний досвід та ситуацію на внутрішньому ринку 
України, доходимо висновку, що уряд повинен орієнтуватися на більш ліберальну 
політику, спрямовану на створення умов для ефективного незалежного 
функціонування економічних суб’єктів. Для успішної адаптації агропродовольчого 
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сектора України до глобальних цінових викликів потрібно зосередити зусилля 
насамперед на реалізації заходів «зеленої» скриньки СОТ. Пряма цінова підтримка є 
виправданою лише у випадках значних цінових коливань. При цьому пріоритетом 
повинна стати підтримка тваринництва у період підвищення світових цін на зерно.  

Зазначені нами пріоритети і заходи державної підтримки вітчизняних аграріїв в 
умовах цінових коливань на глобальному ринку узагальнені у таблиці 1. 

Підкреслимо, що всі чотири напрями державної підтримки є взаємодоповнюючими.  
 

Таблиця 1  

Комплекс пріоритетів та заходів з їх реалізації у сфері підтримки 
агропродовольчих виробників в умовах коливань світових цін 

Пріоритетні 
напрями 

державного 
впливу 

Заходи з протидії негативним проявам цінових коливань 

 

Упередження 

 

Нівелювання 

Скорочення 
розриву між 
внутрішніми та 
світовими 
цінами  
 

 

 

 

Зростання 
прозорості 
ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення 
сезонності цін 

 

Зниження 
витрат 
агровиробників 

 

Підтримання розвитку інфраструктури з метою 
усунення логістичних ризиків та перешкод. 

Активізація процесу об’єднання виробників як 
передумова розширення їх фінансових 
можливостей, посилення ефективності та 

стійкості до цінових коливань. 

Стимулювання поглибленої переробки аграрної 
продукції. 
 

Відмова від вживання спонтанних та всебічно 
виважене використання дозволених 
міжнародними угодами експортних обмежень. 

Покращення якості ринкової інформації та 
підвищення рівня обізнаності виробників 
(насамперед малих і середніх) щодо її 
ефективного використання. 

Створення централізованої товарної біржі. 
Гармонізація стандартів якості продукції з 
міжнародними вимогами. 

 

Розширення застосування форвардних 
контрактів та аграрних розписок. 

 

Підтримка наукомістких секторів, зокрема з 
продукування інноваційних вхідних ресурсів 
сільського господарства. 

Упровадження 
сезонних пільгових 
кредитів 
виробникам 
тваринництва на 
закупівлю кормових 
культур. 

 

Надання «гнучких» 
(короткострокових) 
дотацій 
тваринницькому 
сектору залежно від 
цін на корми. 

 

Стимулювання 
розширення площ 
посіву однорічних і 
багаторічних 
кормових культур. 

 

Надання 
продовольчої 
допомоги 
визначеним 

верствам населення 
на споживання 
яловичини 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, державна підтримка агропродовольчих виробників в умовах 
волатильності світових цін має базуватися на наданні економічним агентам 
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можливості самостійно керувати ціновими ризиками, модернізації ринкової 
інфраструктури та підтримці найбільш вразливих галузей (насамперед 
тваринництва). 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі дано вирішення актуального наукового завдання, яке 
полягає у розвитку теоретико-методичних засад та розробленні системи заходів 
регулювання агропродовольчого виробництва в умовах нестабільності глобальної 
цінової кон’юнктури. Результати дослідження дали можливість сформулювати такі 
висновки теоретичного та науково-практичного характеру. 

1. Волатильність сільськогосподарських цін, тобто відхилення їх поточних 
значень від середнього протягом визначеного періоду часу, є однією з 
характеристик галузі й загалом визнається нормальним явищем для ринків 
сільгосппродукції. Небезпеку становлять лише надмірні цінові коливання, для 
усунення яких і мають застосовуватися інструменти державного регулювання. 
Ключовим поняттям у дослідженнях, пов’язаних із волатильністю, є чутливість цін, 

яка визначає, наскільки зміниться ціна на внутрішньому ринку при зміні світової 
(експортної) ціни.  

Короткостроковими чинниками цінової волатильності є погодні умови, 
коливання валютного курсу, вартість енергетичних ресурсів, спекулятивні операції 
на ф’ючерсному ринку, невірні очікування гравців ринку, а також торговельна 
політика країн. Довгострокова волатильність пов’язана з продовольчими кризами та 
відповідним їм зростанням цін на сільгосппродукцію. Волатильність у рослинництві 
породжена переважно кліматичними умовами конкретного маркетингового року та 
коливанням пропозиції, у тваринництві – довгим періодом обороту капіталу та 
невірними очікуваннями учасників ринку.     

2. Країни світу мають різний ступінь чутливості до зовнішніх цін, що 
визначається рівнем інтегрованості внутрішнього ринку у глобальний простір. 
Наслідки зростання інтегрованості ринку є індивідуальними для кожної країни. Для 
розробки типології країн у розрізі впливу на них цінової волатильності слід 
враховувати три фактори: характер внутрішніх цінових коливань, ступінь 
уразливості країни та домогосподарств, а також інституційний потенціал. Ці 
чинники повинні визначати державну політику в контексті реагування на цінову 
волатильність.  

Світовий досвід показує, що неправильна політика стабілізації продовольчих 
цін може лише погіршити економічне становище сектора. Різноманітні форми 
експортних обмежень у моменти зростання цін призводять до дефіциту продукції на 
світовому ринку і передачі цінових шоків на внутрішні ринки, що негативно 
позначається на продовольчій безпеці. Найуспішнішими підходами до нівелювання 
несприятливого впливу цінової кон’юнктури глобального продовольчого ринку на 
національні господарські комплекси визнані: збільшення експортних податків з 
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одночасним субсидуванням переробного сектора, зростання субсидій для 
виробників та зниження імпортних тарифів, підвищення мінімальних цін та 
субсидування закупівлі добрив. 

3. Чинники неефективного функціонування агропродовольчого ринку, що 
обмежують прозорість ціноутворення на ньому, умовно поділяються на економічні, 
регуляторні та інституційні. До економічних чинників відноситься насамперед 

недостатність коштів у сільськогосподарських виробників, яка змушує їх 
реалізовувати продукцію у періоди низьких цін. Регуляторні причини є наслідком 
упровадження різноманітних механізмів державного регулювання (наприклад, 
експортного мита, Меморандуму про взаєморозуміння з експортерами зерна тощо). 

Інституційними чинниками виступають нерозвинена інфраструктура, відсутність 
біржового ринку, незавершеність земельної реформи та ін. Основною проблемою 
агропродовольчого сектора України, пов’язаною з ціновою волатильністю, є 

слабкість зв’язку між внутрішнім та глобальним ринками, що не дає виробникам 
можливості повною мірою скористатися перевагами високих світових цін. 
Управління ціновими ризиками у цьому контексті має відбуватися шляхом 
становлення ринку аграрних ф’ючерсів, що передбачає створення відповідної 
законодавчо-правової бази, підвищення інформаційної прозорості ринку, усунення 
логістичних ризиків та перешкод, розвиток системи страхування валютних ризиків, 
створення біржової інфраструктури, організацію системи підготовки фахівців для 
обслуговування ф’ючерсного ринку.  

4. Доведено, що волатильність світових цін є суттєвим чинником ціноутворення 
на вітчизняному агропродовольчому ринку. Вимірювання ступеня зв’язку 
внутрішніх та світових цін на сільгосппродукцію пропонується здійснювати із 
застосуванням економетричного аналізу, зокрема векторної моделі корекції 
помилок, що дозволяє об’єднати короткострокову та довгострокову динаміку 
відповідних часових рядів, оцінку причинно-наслідкового зв’язку яких 
запропоновано встановлювати з використанням тесту Грейнджера для ідентифікації 
ринків, які мають найбільший вплив на ціни української продукції.  

Проведені розрахунки підтвердили, зокрема, що короткострокові коливання 
світових цін майже не відображаються на українському ринку, а найбільший вплив 
мають суттєві цінові зрушення, що є причинами фундаментальних змін світового 
балансу. Результати тесту Грейнджера показали, що світові ціни визначають 
експортні ціни FOB в українських портах та внутрішні ціни EXW на елеваторах. 
Ціни на зернові та олійні в Україні залежать від цін світового ринку, але не 
впливають на них. Винятком є ринок соняшнику, вартість якого визначає світові 
ціни на соняшникову олію. Ціни на продукцію тваринництва погано корелюють зі 
світовими через низьку частку експорту та залежність від внутрішнього попиту.  

5. На основі порівняння цінових різниць, аналізу сезонності цін та експортних 
відвантажень, зіставлення потенціалу зростання цін з вартістю кредитів виявлено 
вплив інструментів державного регулювання на цінову динаміку внутрішнього 
продовольчого ринку. Зокрема, доведено, що відміна пільгового режиму ПДВ для 
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аграріїв зумовила пропорційне підвищенню внутрішніх цін на 15–20% і не мала 
значних наслідків для виробників сільськогосподарських культур, орієнтованих на 
експорт. Водночас такі зміни у законодавстві підвищили вартість фуражного зерна 
та створили проблеми для тваринницького сектора. Впровадження мита на експорт 
насіння соняшнику призвело до зростання відповідних внутрішніх цін, але водночас 
збільшило переробні потужності. Меморандум з експортерами зерна і пільгове 

кредитування здатні підвищувати сезонність цін унаслідок поквартальної 
регламентації експорту (для продовольчої пшениці) та через можливу демотивацію 
аграріїв до використання ринкових інструментів стабілізації своїх доходів.  

6. Переважно експортна спрямованість виробництва зернових, олійних культур 
та соняшникової олії обумовлює їх високу рентабельність. Натомість вплив світових 
цін м’ясо-молочної продукції на внутрішні ціни є обмеженим. Тому, особливо в 

умовах нестабільності національної валюти, тваринницькі підгалузі, що гостро 
відчувають значне подорожчання кормів, є найбільш вразливими. Отже, основною 
передумовою розвитку тваринництва є зниження собівартості виробництва та 
підтримання оптимального цінового співвідношення «м’ясо-корми», яке протягом 
останніх років в Україні є низьким через зростання вартості фуражних культур.  

Підтримку розвитку тваринництва варто зосередити на таких напрямах, як: 
стимулювання розширення площ посіву однорічних і багаторічних кормових 
культур, зниження вартості кормів за допомогою «гнучких» субсидій та дотацій на 
гектар кормових культур, стимулювання внутрішнього попиту, зокрема, через 
надання цільових субсидій малозабезпеченим верствам населення на споживання 
свинини і яловичини, підтримка експорту (для чого потрібно здійснити комплекс 
заходів, спрямованих на підвищення якості та безпечності продукції), інвестування 
в інфраструктуру (насамперед спрощення отримання дозволів на будівництво і 
реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, заохочення будівництва власних 
кормових заводів тощо). 

7. При проведенні аграрної політики, спрямованої на подолання негативних 
наслідків цінової волатильності, держава виконує координаційну та організаційну 
функції. Враховуючи, що основним драйвером цінової волатильності на аграрному 
ринку є відсутність (слабкість) зв’язку між внутрішніми та світовими цінами, 

пріоритет у сфері державної політики має надаватися заходам, спрямованим на 
лібералізацію та підвищення прозорості національних ринків, а отже, на перший 
план в умовах мінливості глобального економічного середовища виходить 
організаційна функція держави як зорієнтована на інституційний розвиток 
внутрішнього ринку та створення умов для підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських виробників.  

Уряд має відійти від прямої підтримки виробників та фінансувати заходи, 
пов’язані зі створенням сприятливого ринкового середовища. Ці послуги 
відносяться до «зеленої скриньки» за класифікацією СОТ та до послуг загального 
призначення (General Services Support Estimate) за методологією ОЕСР. Цінова 
підтримка є допустимою лише у галузі тваринництва в моменти зростання світових 
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цін на фуражні зернові. В інших випадках несприятлива цінова кон’юнктура 
повинна бути стимулом до зростання продуктивності агропродовольчого 
виробництва. 

8. Запропоновано здійснювати державне регулювання агропродовольчого 
виробництва в умовах коливань світових цін з урахуванням взаємодоповнюючих 
пріоритетів і системи заходів з упередження та нівелювання негативних наслідків 
таких коливань. Так, державний вплив має здійснюватися насамперед з метою 
скорочення розриву між внутрішніми та світовими цінами, зростання прозорості 
ринку, зменшення сезонності цін, зниження витрат агровиробників. Протидія 
проявам цінових коливань досягається, зокрема, через: підтримання розвитку 
інфраструктури, активізацію процесу об’єднання виробників, стимулювання 

поглибленої переробки аграрної продукції, невживання спонтанних експортних 
обмежень, покращення якості ринкової інформації та підвищення рівня обізнаності 
виробників щодо її ефективного використання, створення централізованої товарної 
біржі, розширення застосування форвардних контрактів та аграрних розписок, 
надання продовольчої допомоги визначеним верствам населення на споживання 
яловичини тощо. 
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конференції. Полтава, 2019. С. 28–29.  

 

АНОТАЦІЯ 

 Мартишев П.А. Регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в 
умовах підвищеної волатильності світових цін. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 2020.  
Дисертація присвячена вивченню проблем функціонування агропродовольчого 

комплексу України в контексті значних коливань світових цін на 
сільськогосподарську продукцію. Визначено, що недостатня інтеграція у світові 
ринки, а також нераціональна регуляторна політика не сприяють повноцінному 
розвитку вітчизняного агропродовольчого комплексу. Під час зростання світових 
цін галузь рослинництва отримує значні переваги, у той час як тваринництво стає 
менш рентабельним і потребує державної допомоги. 

У роботі систематизовано результати основних наукових праць за зазначеною 
тематикою, проаналізовано зарубіжний досвід боротьби з ціновими ризиками. За 

допомогою емпіричного аналізу виміряно вплив світових цін на внутрішній ринок 
сільськогосподарської продукції, а також оцінено наслідки проведення окремих 
заходів аграрної політики. Складено перелік методів боротьби з негативними 
наслідками цінової волатильності з орієнтацією на сучасну систему державної 
підтримки сільського господарства в Україні. Зокрема, розроблена методика 
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субсидування галузі м’ясного скотарства в умовах підвищення світових цін на 
фуражні зернові.  

Ключові слова: агропродовольче виробництво, державне регулювання, 
економічний розвиток, ціни, волатильність.  

 

АННОТАЦИЯ 

Мартышев П.А. Регулирование развития агропродовольственного производства 
в условиях повышенной волатильности мировых цен. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – ГУ 
«Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», Киев, 2020. 

Диссертация посвящена изучению проблем функционирования 
агропродовольственного комплекса Украины в контексте значительных колебаний 
мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Определено, что недостаточная 
интеграция в мировые рынки, а также нерациональная регуляторная политика не 
способствуют полноценному развитию отечественного агропродовольственного 
комплекса. При росте мировых цен отрасль растениеводства приобретает 

значительные преимущества, в то время как животноводство становится менее 
рентабельным и нуждается в государственной помощи поддержке. 

В работе систематизировано результаты основных научных трудов по данной 
тематике, проанализирован зарубежный опыт борьбы с ценовыми рисками. С 
помощью эмпирического анализа измерено влияние мировых цен на внутренний 
рынок сельскохозяйственной продукции, а также оценены последствия проведения 
отдельных мероприятий аграрной политики. Составлен перечень методов борьбы с 
негативными последствиями ценовой волатильности с ориентацией на современную 
систему государственной поддержки сельского хозяйства в Украине. В частности, 
разработана методика субсидирования отрасли мясного скотоводства в условиях 
повышения мировых цен на фуражные зерновые. 

Ключевые слова: агропродовольственное производство, государственное 
регулирование, экономическое развитие, цены, волатильность. 

 

ANNOTATION 

Martyshev P.A. Regulation of the development of agri-food production under 

conditions of increased world prices volatility. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy. – State Organization “Institute for Economics and 
Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of problems of functioning of the agri-food 

complex of Ukraine in the context of significant fluctuations of world prices for 

agricultural products. It has been determined that the weaknesses of the domestic agri-food 

complex are lack of its integration into world markets, as well as inappropriate regulatory 
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policy. The crop production receives significant benefits when world prices grow, while 

livestock production becomes less cost-effective and requires state aid. 

The author systematized the results of major scientific works on the subject and 

analyzed the experience of the main world countries in coping with price volatility during 

the food crisis of 2007-2008. The results showed that those countries that avoided strict 

trade restrictions, subsidized poor population and supported the processing sector 

responded most successfully to price shocks. 

Using the empirical analysis, the influence of world prices on the domestic market 

and the consequences of certain policy tools was measured. Prices on the Ukrainian 

market are characterized by a more pronounced seasonality compared to the EU countries, 

where most producers are able to hold a significant portion of the harvest until the period 

of high prices. In the crop sector, the main reason for the decline in farmers' incomes is the 

lack of correlation between the domestic and the world markets at the beginning of 

marketing year, which is reflected in the strong decline of domestic prices relative to the 

world ones. 

The results of econometric analysis using the vector error correction model and 

Granger test showed that prices for grains and oilseeds in Ukraine are driven by world 

prices, integrating most of their variation over a time lag of 2-3 weeks. The opposite is the 

case in the sunflower market: the price of Ukrainian sunflower seeds determines the world 

prices of sunflower oil. The correlation between world and domestic prices is higher in the 

grain market as these crops are substitutes. 

In the context of revealing the impact of changes in domestic agricultural policy on 

prices, it was found that the abolition of the preferential VAT regime and the introduction 

of export VAT refund had no fundamental impact on crop producers, a duty on sunflower 

seed exports had a side effect in the form of the extremely high sunflower prices and 

environmental threats for the soil. The Memorandum of Understanding between the 

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and grain exporters has a positive effect 

by limiting the possibility of exporting all the harvest at the period of high world prices. 

The system of concessional credits is positive for producers in terms of increasing their 

liquidity and coping the harmful seasonality of prices. 

A list of methods for coping with negative consequences of price volatility with a 

focus on the modern state support system in Ukrainian agriculture was prepared. These 

methods allow to reach four goals: decreasing the gap between domestic and world prices, 

increasing of market transparency, elimination of price seasonality and costs reduction. 

Key words: agricultural production, government regulation, economic development, 

prices, volatility. 
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