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Постановка проблеми. В умовах глобалізації сві-
тової економіки розвиток зовнішньоекономічних 
зв’язків і торгівлі є надзвичайно важливим чинником 
функціонування національної економіки будь-якої 
держави, оскільки він має не тільки економічне, але 
й величезне політичне значення. Адже, виклики, які 
пов’язані з глобалізацією агропродовольчої системи, 
ведуть до прискорених темпів розширення світової 
торгівлі продовольчими товарами, порівняно із тем-
пами зростанням виробництва сільськогосподарської 
продукції і продуктів харчування. Вважаємо, що із 
важливих питань у процесі інтеграції України у сві-
тове економічне співтовариство є насиченість її вну-
трішнього ринку конкурентоспроможною агропродо-
вольчою продукцією та розширення її експорту.

Поряд з цим пріоритетним напрямом стратегіч-
ного розвитку продовольчого комплексу України на 
етапі формування взаємовідносин із світовим ринком 
слід вважати не лише зростання його експортних 
можливостей, а й удосконалення структури експор-
ту, а основне – вихід на нові ринки з конкуренто-
спроможною агропродовольчою продукцією, яка б 
відповідала вимогам міжнародних стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазна-
чимо, що дослідженню конкурентоспроможності ві-
тчизняної продовольчої продукції на світових ринках 
присвячені праці багатьох вчених-економістів, зокре-
ма: В.Г. Андрійчука, В.І. Вернадського, В.М. Гей-
ця, В.І. Губенка, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейне-
ко, О.М. Кириченка, М.А. Кравця, А.І. Кредісова, 

А.С. Лисецького, Ю.В. Макогона, Б.П. Плишевсько-
го, П.Т. Саблука та ін. 

Постановка завдання. Основним завданням на-
укової статті є розробка ряду заходів у контексті під-
вищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 
продовольчої продукції на світових ринках за осно-
вними напрямами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вва-
жаємо, що конкурентоспроможність вітчизняної аг-
ропродовольчої продукції складається із сукупності 
конкурентних переваг, що проявляються на світо-
вому ринку шляхом їх порівняння з відповідними 
показниками-факторами (чинниками) інших країн-
конкурентів.

Дослідження різних думок та трактувань учених-
економістів стосовно чинників, які формують конку-
рентні переваги певної країни у виробництві того чи 
іншого виду продовольчої чи сільськогосподарської 
продукції, налаштовує на думку про те, що найбільш 
актуальним підходом до вирішення вищенаведеної 
проблеми є аналіз експорту та імпорту сільсько-
господарської та продовольчої продукції. Відповідно, 
чим більший обсяг експорту країною певного товару, 
тим більше конкурентних переваг вона має.

Комплексно оцінюючи конкурентоспроможність 
агропродовольчого сектору порівняно з іншими га-
лузями економіки України, вважаємо за доцільне 
використання методики розрахунку індексу вияв-
леної порівняльної переваги RCAi, використовуючи 
статистичну інформацію щодо обсягів зовнішньої 
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торгівлі країни окремими групами товарів. Вищезга-
дана концепція розглядає стан конкуренції окремо-
го сектора порівняно з іншими секторами економіки 
країни, причому в індикатор включають обсяги екс-
порту й імпорту. Індекс RCAі (Revealed Comparative 
Advantage), тобто індекс виявленої порівняльної пе-
реваги, уніфікує експорт та імпорт і-тої галузі із за-
гальним експортом й імпортом усіх галузей певної 
країни:
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де RCAі – індекс виявленої порівняльної переваги 
і-тої галузі;

Хі – вартість експорту продукції і-тої галузі;
Мі – вартість імпорту продукції і-тої галузі.
Позитивна величина цього індексу означає, що 

і-та галузь має порівняльну перевагу. Якщо і-та га-
лузь є чистим експортером, то вона більше експортує 
порівняно з сукупністю всіх галузей. Від’ємна ве-
личина індексу відображає порівняльну втрату. Ди-
наміку порівняльних переваг України у зовнішній 
торгівлі окремими групами товарів у 2007–2012 рр. 
подано на рис. 1.

Зазначимо, що за аналізований період 2007–
2012 рр. як видно із рис. 1, спостерігаємо негатив-
ну тенденцію до поступової втрати конкурентоспро-
можності продукції тваринництва, а також значні 
коливання порівняльних переваг України у зовніш-
ній торгівлі окремими групами агропродовольчих 
товарів у різні роки досліджуваного періоду 2007–
2012 рр. 

Динаміка порівняльних переваг України у зовнішній 
торгівлі окремими групами агропродовольчих товарів 

у 2007-2012 рр.
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Рис. 1. Динаміка порівняльних переваг 
України у зовнішній торгівлі окремими групам 

агропродовольчих товарів у 2007–2012 рр.
Власні розрахунки автора на основі [1, с. 37-53]

Окрім оцінки порівняльних переваг вітчизняно-
го агропродовольчого виробництва в цілому, нами 
також було проведено дослідження окремих продо-
вольчих товарів в Україні за 2008–2011 рр. Для ана-
лізу були обрані товари, що у даний час становлять 
основу українського агропродовольчого експорту. До 
вищезгаданих товарів входять як зернові (пшениця, 
ячмінь, кукурудза), насіння соняшнику та соняшни-
кова олія, яловичина, молочні продукти (маргарин і 
знежирене сухе молоко). При цьому для проведення 
дослідження було обрано методику розрахунку індек-
сів відносних торговельних переваг RTAij для окре-
мих сільськогосподарських товарів, що є основними 
товарами експортної спеціалізації України. Обраний 

період 2008–2011 рр. дозволяє прослідкувати дина-
міку зміни конкурентоспроможності окремих това-
рів з часом. При розрахунку індексу відносних торго-
вельних переваг RTAij одночасно беруться показники 
експорту та імпорту певного товару, про що свідчить 
наведена формула 2 [3, р. 112]:

RTAij= RXAij – RMPij,     (2)
де RXAij – індекс відносної експортної конкурен-

тоспроможності i-го товару у j-й країні;
RMPij – індекс відносної залежності від імпорту 

i-того товару у j-тій країні.
Позитивне значення даного показника вказує на 

відносні переваги у зовнішній торгівлі, негативне – 
на відносні невигоди.

Аналіз міжнародної конкурентоспроможності то-
варів, що становлять основу агропродовольчого екс-
порту в Україні у 2009–2011 рр. (на основі розрахун-
ків індексів відносних торговельних переваг RTAij, 
що зображено на рис. 2), дозволив зробити кілька 
важливих висновків. По-перше, позитивною обстави-
ною є те, що у 2009–2011 рр. всі товари, обрані для 
дослідження, за виключенням знежиреного сухого 
молока у 2009 р., були конкурентоспроможними на 
зовнішньому ринку, про що свідчать позитивні зна-
чення індексів RTA.

По-друге, як видно з рис. 2, у 2011 р. майже для 
усіх продовольчих товарів, за винятком кукурудзи та 
знежиреного сухого молока, було характерним зна-
чне зниження конкурентоспроможності порівняно з 
2010 р. внаслідок скорочення експорту, причиною 
чого є фінансова криза в Росії, куди спрямовується 
значна частка української агропродовольчої продук-
ції. Так, наприклад, у 2011 р. порівняно з 2010 р. 
індекс RTA для пшениці знизився на 0,618; для яч-
меню – на 10,791; олії соняшникової – на 5,859; яло-
вичини – на 0,193; маргарину – на 0,269 тощо. для 
Це свідчить про досить високу залежність України 
від кон’юнктури зовнішніх ринків і вимагає пошуку 
шляхів диверсифікації експорту.
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Рис. 2. Динаміка міжнародної 
конкурентоспроможності товарів, що становлять 

основу агропродовольчого експорту в Україні  
у 2009–2011 рр. (на основі розрахунків індексів 

відносних торговельних переваг RTA
ij
) 

Власні розрахунки автора на основі даних FAOSTAT [2]

По-третє, аналіз значень показників RTA свід-
чить про те, що найбільш конкурентоспроможною 
на світовому ринку у 2009–2011 рр. є соняшникова 
олія, оскільки її частка в українському експорті у 
десятки разів перевищує аналогічну частку у світо-
вому експорті (RTA у 2011 р. становив 30,298). До-
сить конкурентоспроможними є також і ячмінь та 
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насіння соняшника. Варто зауважити, що у 2010 р. 
значення RTA для насіння соняшника досягло рівня 
14,361. 

По-четверте, розраховані індекси відносних тор-
говельних переваг RTA

ij
 для зернових за 2009–

2011 рр. свідчать про їх конкурентоспроможність. 
Хоча у структурі українського експорту сільськогос-
подарської продукції саме зернові займають найбіль-
шу частку, абсолютне значення RTA є досить неви-
соким. Так, до прикладу, у 2011 р. індекс RTA для 
пшениці становив 1, 458, для ячменю та кукурудзи – 
3,570 та 4,589 відповідно. Це пояснюється тим, що, 
поряд з експортом, в Україні протягом досліджува-
ного періоду постійно мав місце й імпорт окремих 
видів зернових. Крім того, для зернових характерна 
досить висока частка у світовому експорті. 

По-п’яте, із рис. 2. чітко простежено тенденцію не-
високої конкурентоспроможності тваринницької про-
дукції, однак позитивним є те, що у 2011 р. усі три 
товари, обрані для дослідження, а саме: яловичина, 
маргарин і знежирене сухе молоко, були конкуренто-
спроможними на зовнішньому ринку. Крім того, не 
можна назвати позитивною обставиною значні коли-
вання обсягів експорту у різні роки. Це свідчить про 
те, що Україна не має стійких позицій на світовому 
ринку, а конкурентоспроможність її продукції носить 
переважно ціновий характер та значною мірою зале-
жить від кон’юнктури зовнішніх ринків.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, з 
урахуванням вищеозначених проблем, а також по-
зитивного зарубіжного досвіду, видається доціль-
ною реалізація заходів у контексті підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої 
продукції на світових ринках за такими основними 
напрямами:

1) збільшення експортного потенціалу вітчиз-
няних виробників сільськогосподарської продукції  
через:

- розширення товарної структури експорту продо-
вольчих товарів та підтримка продовольчих груп із 
зростаючими експортними обсягами (цукру і конди-
терських виробів, какао, готових продуктів із зерна 
тощо);

- сприяння розробці й упровадженню систем 
управління якістю на основі принципів ISO 9000 та 
системи управління безпекою харчових продуктів 
(НАSSР), а також системи охорони довкілля на осно-
ві принципів ISO 14000;

- покращення репутації України на міжнародно-
му ринку продовольства як країни-виробника еколо-
гічно чистих і безпечних продуктів через розробку та 
реалізацію державних програм просування вітчизня-
ної продовольчої продукції на зовнішні ринки, вклю-
чаючи країн-учасниць СОТ та ЄС; 

- збільшення державних стратегічних запасів 
окремих продовольчих товарів (зернових, цукру 
тощо) для реалізації державних інтервенцій, а відтак 

послаблення цінових коливань та унеможливлення 
спекуляцій на внутрішньому ринку;

- збільшення обсягів державного фінансування 
наукових розробок у сфері біотехнологій, генетики, 
селекції, племінної діяльності з метою покращення 
вхідних факторів забезпечення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції; 

2) використання позитивного досвіду країн ЄС у 
регулюванні ринку агропродовольчої продукції в на-
прямі зміцнення конкурентоспроможності продо-
вольчого комплексу;

3) гармонізація вітчизняних стандартів на сіль-
ськогосподарську та агропродовольчу продукцію згід-
но зі стандартами ЄС за такими основними напря-
мами:

- створення та впровадження вітчизняної бази 
гармонізованих з міжнародними вимогами стандар-
тів на сільськогосподарську та продовольчу продук-
цію й сировину та забезпечення необхідних обсягів 
фінансування цих робіт;

- запровадження на території України спеціальної 
програми сільського господарства та розвитку села 
(SAPARD), яка дозволить гармонізувати українські 
стандарти до вимог ЄС з меншими затратами з дер-
жавного бюджету;

4) посилення кооперації господарств населення 
виробників сільськогосподарської продукції;

5) налагодження співпраці між виробниками 
сільськогосподарської продукції та дослідними уста-
новами через:

- запровадження грантових програм у вищих 
навчальних закладах з метою підтримки універси-
тетських досліджень, спрямованих на вирішення 
проблем продовольчої галузі, підтримка молодих на-
уковців;

- фінансування з державного бюджету наукових 
досліджень, підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів для виробничої та соціальної сфери села, ін-
формаційно-консультаційного обслуговування;

- стимулювання розвитку територіально-виробни-
чих та агротехнічних комплексів виробництва, пере-
робки та реалізації сільськогосподарської продукції, 
наукового обслуговування сільськогосподарських ви-
робництв. 
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