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Левківський Є. В. Перспективи позиціонування аграрних вертикально інтегрованих підприємств  
у глобальних ланцюгах вартості

Метою статті є обґрунтування стратегічних альтернатив позиціонування аграрних вертикально інтегрованих структур у глобальних лан-
цюгах доданої вартості (ГЛДВ) на підставі результатів оцінки їх поточних позицій у розрізі основних видів продукції, що виробляються ними. 
Аналітичним підґрунтям пропозицій є результати оцінки імпортозалежності та конкурентоспроможності експорту. Моніторинг імпорто-
залежності дозволив визначити позиції національних виробників у ГЛДВ на національному ринку та привабливість внутрішнього ринку для іно-
земних компаній. Установлено, що за всіма товарами, у виробництві яких вертикально інтегровані структури відіграють значну роль у країні,  
у внутрішньонаціональних ланцюгах доданої вартості вони мають конкурентні переваги і потенціал розширення діяльності в напрямку первин-
них ланок ланцюга. Визначення перспектив позиціонування вітчизняних аграрних вертикально інтегрованих структур у глобальних ланцюгах 
вартості здійснювалося на основі оцінки міжнародної конкурентоспроможності їх продукції. За результатами дослідження встановлено, що за 
товарами, які мають низький рівень конкурентоспроможності (молоко, яловичина і телятина) та є неконкурентоспроможними на світовому 
ринку сільськогосподарської продукції (цукор, м’ясо свиней), економічно доцільним є зміцнення позицій у ГЛДВ як керованих учасників з поступовою 
подальшою диверсифікацією. З видами продукції, що мають на світовому ринку стійкі конкурентні переваги (кукурудза на зерно, олія соняшнико-
ва та м’ясо птиці), вертикально інтегровані структури мають високий потенціал для інтенсифікації діяльності у вищих ланках ГЛДВ, ініціації 
процесів формування нових ГЛДВ з виконанням керуючої ролі.
Ключові слова: вертикально інтегрована структура, глобальні ланцюги доданої вартості, сільськогосподарська продукція, імпортозалежність, 
міжнародна конкурентоспроможність.
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Levkivskyі Ye. V. Prospects for the Positioning of Agricultural Vertically Integrated Enterprises in Global Value Chains
The purpose of the article is to substantiate the strategic alternatives of agricultural vertically integrated structures positioning in global value chains (GVCs) 
based on the results of the assessment of their current positions in various types of primary products produced by them. The analytical basis of the proposals is 
the results of the assessment of import dependence and export competitiveness. Monitoring of import dependence made it possible to determine the position 
of national enterprises in the domestic market and the attractiveness of the domestic market for foreign companies. It was established that for all goods, in 
the production of which vertically integrated structures play a significant role in the country, in domestic value chains they have competitive advantages and 
the potential to expand activities in the direction of the primary links of the chain. Determination of the prospects for the positioning of domestic agricultural 
vertically integrated structures in global value chains was carried out on the basis of an assessment of their products international competitiveness. For goods 
that have a low level of competitiveness (milk, beef and veal) and are uncompetitive on the world market of agrarian products (sugar, pork), it is economically 
expedient to strengthen the positions of GVCs as managed participants with gradual further diversification. With types of products that have sustainable com-
petitive advantages on the world market (corn for grain, sunflower oil, and poultry meat), vertically integrated structures have a high potential for intensifying 
activities in the higher echelons of GVCs, initiating the processes of forming new GVCs with the implementation management role.
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Постпандемічна криза, яку за наслідками при-
рівнюють до Великої депресії 1928–1930 рр., 
спричинила стагнацію виробництва та про-

мислового розвитку всіх країн, структурні зміни 
міжнародної інвестиційної та торговельної політики. 
Зважаючи на пріоритетність агропродовольчої сфе-
ри та відносно нижчу еластичність попиту до макро-
економічних коливань, урядова політика країн дещо 
компенсувала економічний спад в агровиробництві 

та споживанні. Однак сповільнення бізнес-проце-
сів та інвестиційних потоків знайшло відображення 
в тенденціях діяльності підприємницьких структур 
усіх сегментів економіки, апріорі експортоорієнто-
ваних. У зазначених умовах для аграрних вертикаль-
но інтегрованих структур України, які позиціонують 
себе як лідерів на національному ринку агропродо-
вольства та провідних експортерів на світовому рин-
ку, стратегічним напрямом розвитку є інтеграція та 
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оптимізація позиції у глобальних ланцюгах доданої 
вартості (ГЛДВ).

Наукові основи онтогенезу концепції ланцюгів 
доданої вартості були закладені ще у другій половині 
ХХ ст. Уже у 2000-х рр., у період активної глобалізації, 
питання формування ГЛДВ стали предметом пріо-
ритетних досліджень в експертних і наукових колах. 
Аналітичні дослідження міжнародних організацій 
(ЮНІДО, СОТ, Світового банку) [2], методологічні 
напрацювання науковців [4; 6] та практичні розробки 
для бізнес-суб’єктів як учасників ГЛДВ [7] сформува-
ли еклектику для дефініції ГЛДВ і розробки практич-
них рекомендацій щодо їх розвитку та інтеграції до 
них окремих учасників. 

Аналіз класичних і сучасних наукових теорій 
дає підстави для виокремлення основних методоло-
гічних підходів до визначення ланцюга доданої вар-
тості: 

1) як процесу поступового примноження вар-
тості на етапах дослідження, проєктування, 
виробництва, логістики, маркетингу, дистри-
буції, післяпродажного обслуговування, ути-
лізації [5]; 

2) як сукупності зв’язків між учасниками (вироб-
никами, переробниками, продавцями та ін.) 
формування доданої вартості продукту під час 
його переходу між ланками ланцюга [9]; 

3) як системи або мережі, що включає всіх 
суб’єктів, задіяних у процесі формування до-
даної вартості – від видобутку сировини до 
постачання кінцевим споживачам або утилі-
зації [3]. 

Однією з найбільш лаконічних і раціональ-
них дефініцій є визначення глобального 
ланцюга доданої вартості як послідовності 

взаємопов’язаних видів діяльності зі створення вар-
тості, розташованих як мінімум на двох континентах 
або в межах двох торгових блоків, що забезпечують 
виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї 
щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінце-
вого споживача [11].

Нині ГЛДВ ідентифікуються науковцями, по-
літиками та експертами як драйвери та індикатори 
глобалізації. За оцінками OECD, до 70% обсягів між-
народної торгівлі складають товари та послуги про-
міжного споживання, що формуються в рамках ГЛДВ 
[8], міжнародна фрагментація, спеціалізація та аут-
сорсинг, що забезпечують формування глобальних 
ланцюгів, розвиваються швидшими темпами, ніж сві-
товий ВВП. Інтеграція у глобальні ланцюги дає мож-
ливість отримати вигоди для всіх учасників даного 
процесу: залучених компаній (ефективне викорис-
тання ресурсів, доступ до нових ринків, технологій, 
капіталу); країн їх приналежності (підвищення рівня 
зайнятості, позитивний зовнішньоторговельний ба-
ланс, зростання податкових надходжень, долучення 

до світових економічних процесів); кінцевих спожи-
вачів (якісна продукція за нижчою ціною). 

У науковій та публічній літературі наведено чис-
ленні дослідження сутності ГЛДВ і вигод від участі в 
їх функціонуванні. Однак відкритим питанням для 
суб’єктів бізнесу завжди є оцінка можливості, доціль-
ності й ефективної форми приєднання до глобаль-
них чи регіональних ланцюгів формування вартості, 
оскільки в силу дії спільних рис і відмінностей у со-
ціально-культурній, політичній, економічній та інших 
сферах багато ланцюгів, особливо під впливом кризо-
вих процесів 2020 р., мають тенденцію до скорочення 
та регіональної локалізації.

Метою статті є обґрунтування економічної до-
цільності та векторного портфеля позиціонування 
аграрних вертикально інтегрованих структур у гло-
бальних ланцюгах доданої вартості на підставі мо-
ніторингу їх поточних позицій на світовому ринку 
аграрної продукції. 

Для визначення поточної позиції українських 
аграрних вертикально інтегрованих структур у ГЛДВ 
і напрямів їх розвитку та зміцнення було здійснено 
аналіз імпортозалежності та конкурентоспромож-
ності експорту в розрізі основних товарних позицій, 
що виробляються ними. Подібної методики дотриму-
ються експерти Організації Об’єднаних Націй з про-
мислового розвитку (ЮНІДО) для дослідження ролі 
окремих країн у формуванні глобальних ланцюгів [1]. 

Моніторинг імпортозалежності дозволяє ви-
значити позиції національних виробників у 
ГЛДВ на національному ринку та привабли-

вість внутрішнього ринку для іноземних компаній. 
Індикаторами імпортозалежності обрано торговель-
ний баланс та Індекс відносної залежності від імпорту 
(Relative Import Penetration Index – RMP). Індекс від-
носної залежності від імпорту визначається як спів-
відношення частки країни у світовому імпорті пев-
ного товару та частки в сукупній вартості світового 
імпорту. Значення індексу більше від 1 свідчить про 
високу залежність країни від імпорту певного товару. 
Відповідно, якщо RMP є меншим від 1 – рівень залеж-
ності від імпорту є низьким, а національні товарови-
робники мають порівняльні конкурентні переваги.

Моніторинг конкурентоспроможності аграрної 
продукції інтегрованих структур на світовому ринку 
було здійснено на базі розрахунку індексу відносної 
експортної конкурентоспроможності (Relative Export 
Advantage – RXA). Значення індексу (співвідношення 
частки країни у світовому експорті певного товару та 
частки у сукупній вартості світового експорту) біль-
ше від 1 свідчить про наявність конкурентних пере-
ваг учасників міжнародних торговельних операцій.

Підставою для комплексної оцінки позицій 
українських компаній у ГЛДВ та визначення перспек-
тив їх зміцнення є розрахунок індексу відносних тор-
говельних переваг (Relative Trade Advantage Index –  
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RTA), який враховує результати експортних та ім-
портних операцій по кожному товару:

,i i iRTE RXE RMP= −
де    RTEi – індекс відносних торговельних переваг 
i-го товару;

RXEi – індекс відносної експортної конкуренто-
спроможності i-го товару;

RMPi – індекс відносної залежності від імпорту 
i-го товару.

Позитивне значення індексу RTA вказує на на-
явність відносних конкурентних переваг даного про-
дукту в торгівлі з іноземними конкурентами.

Вертикально інтегровані аграрні підприємства 
України, завдяки наявності потужного та ди-
версифікованого виробничого потенціалу і ди - 

намічних систем управління, що дозволяють їм ви-
робляти й експортувати великі обсяги продукції, вже 
частково інтегровані до ГЛДВ, однак переважно в 
низових (сировина, первинна переробка) ланках. Їх 
позиціонування у ГЛДВ та підтримка стійких відно-
син з партнерами дасть можливість підвищити цін-
ність експортної проміжної продукції для споживачів 
і збільшити економічні вигоди навіть зі збереженням 
сировинної орієнтації. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку та функ-
ціонування ГЛДВ стратегічним питанням для вітчиз-
няних вертикально інтегрованих структур аграрної 
сфери є вибір альтернативного напрямку розвитку:
 інтеграція в нові ланцюги формування вар-

тості;
 оптимізація позиції в глобальних чи регіо-

нальних ланцюгах;
 формування внутрішньокорпоративних чи 

внутрішньонаціональних ланцюгів форму-
вання вартості з подальшою інтеграцією в 
ланцюги вищого рівня.

Для визначення поточної позиції українських 
аграрних вертикально інтегрованих структур у ГЛДВ 
і напрямів їх розвитку та зміцнення було здійснено 
аналіз імпортозалежності та конкурентоспромож-
ності експорту в розрізі основних товарних позицій, 
що виробляються ними. Моніторинг імпортозалеж-
ності дозволяє визначити співвідношення позицій 
національних виробників та іноземних компаній у 
ГЛДВ на національному ринку. Індикаторами імпор-
тозалежності є торговельний баланс та Індекс віднос-
ної залежності від імпорту (RMP).

Результати дослідження динаміки торговель-
ного балансу України за окремими товарними група-
ми засвідчують, що протягом 2001–2020 рр. його рі-
вень був стабільно позитивним за такими товарами, 
як олія соняшникова та кукурудза на зерно (рис. 1). 
Оскільки їх основними виробниками в Україні є агро-
холдинги, це дає підстави стверджувати про їх міцні 
та домінуючі позиції у ГЛДВ на національному ринку 

та у внутрішньонаціональних ланцюгах вартості. За 
такими позиціями, як м’ясо птиці, цукор з буряка та 
молоко, було зафіксовано позитивний торговельний 
баланс лише з 2012–2014 рр., тобто в ланцюгах дода-
ної вартості даних товарів роль національних вироб-
ників лише починає зростати та потребує зміцнення.

За товарною групою «м’ясо свиней» національ-
ні компанії лише формують власні позиції в ланцюгах 
вартості, про що свідчить стабільно негативне зо-
внішньоторговельне сальдо.

Результати розрахунку індексу імпортозалеж-
ності доводять, що за всіма товарами, у вироб-
ництві яких вертикально інтегровані структу-

ри відіграють значну роль у країні, у внутрішньона-
ціональних ланцюгах доданої вартості вони мають 
конкурентні переваги (табл. 1). Виключення зафік-
совано за товарною групою «кукурудза на зерно», що 
обумовлено високими обсягами та вартістю імпорту 
насіння кукурудзи. Тобто подальшому зміцненню по-
зицій агрохолдингів у внутрішніх ланцюгах форму-
вання вартості сприятиме розширення діяльності в 
напрямку первинних ланок ланцюга.

Визначення перспектив позиціонування вітчиз-
няних аграрних вертикально інтегрованих структур 
у ГЛДВ здійснювалося на основі оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності їх продукції. Моніторинг 
конкурентоспроможності аграрної продукції інте-
грованих структур на світовому ринку було здійснено 
на базі аналізу динаміки індексу відносної експортної 
конкурентоспроможності (RXA). Результати його 
розрахунку свідчать, що за підсумками останніх ро-
ків українські компанії утримували стійкі конкурент-
ні позиції за таким товарами, як кукурудза на зерно, 
олія соняшникова та м’ясо птиці (табл. 2). 

Інші товарні групи неконкурентоспроможні та 
є продукцією проміжного споживання в рамках гло-
бальних ланцюгів доданої вартості. Це дає підстави 
стверджувати, що в найближчій перспективі україн-
ським виробникам за даними видами аграрної про-
дукції доцільно формувати та поступово зміцнювати 
позиції у ГЛДВ як керованих учасників. 

Комплексна оцінка позицій українських ком-
паній у ГЛДВ здійснювалася на основі розрахунку 
індексу відносних торговельних переваг (RTA), ре-
зультати якого засвідчують, що українські компанії 
відносно іноземних конкурентів на внутрішньому та 
зовнішньому ринках мають стійкі переваги у вироб-
ництві та реалізації кукурудзи на зерно, олії соняш-
никової та м’яса птиці (табл. 3). 

У реалізації молока, яловичини і телятини кон-
курентні переваги є незначними, однак потенційно 
вони є основою для поступового зміцнення позицій 
у ГЛДВ у вітчизняних і світових масштабах. Цукор і 
м’ясо свиней є неконкурентоспроможними порівня-
но із іноземною продукцією.
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Рис. 1. Динаміка торговельного балансу України за основними товарними позиціями  
вертикально інтегрованих структур

Джерело: побудовано за даними [12].

Таблиця 1

Динаміка індексу відносної залежності від імпорту за основними товарними позиціями  
вертикально інтегрованих структур

Товарна група
Значення індексу по роках

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Олія соняшникова 0,034 0,006 0,020 0,003 0,004

Кукурудза 1,467 1,434 1,305 1,064 0,870

М’ясо свиней 0,063 0,121 0,627 0,435 0,467

Молоко 0,056 0,053 0,072 0,121 0,420

Цукор 16,307 0,012 0,009 0,030 0,126

Яловичина і телятина 0,018 0,020 0,023 0,023 0,064

М’ясо птиці 0,607 0,723 0,694 0,631 0,599

Джерело: розраховано за даними [12].

Поточні конкурентні позиції за групами, що фор-
мують товарний портфель аграрних вертикально інте-
грованих структур, і потенціал їх зміцнення визначають 
стратегічні напрями їх позиціонування в національних і 
глобальних ланцюгах доданої вартості (табл. 4). 

Зокрема за товарами, що мають низький рівень 
конкурентоспроможності (молоко, яловичина і теля-
тина) та є неконкурентоспроможними на світовому 
ринку аграрної продукції (цукор, м’ясо свиней), еко-
номічно доцільним є зміцнення позицій у ГЛДВ як ке-
рованих учасників з поступовою подальшою дивер-

сифікацією. З видами продукції, що мають на світово-
му ринку стійкі конкурентні переваги (кукурудза на 
зерно, олія соняшникової та м’ясо птиці), вертикаль-
но інтегровані структури мають високий потенціал 
для інтенсифікації діяльності у вищих ланках ГЛДВ 
(рітейл), ініціації процесів формування нових ГЛДВ з 
виконанням керуючої ролі.

ВИСНОВКИ
Одним із визначальних наслідків постпандеміч-

ної економічної кризи, поряд зі скороченням інвести-
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Таблиця 2

Динаміка індексу відносної експортної конкурентоспроможності за основними товарними позиціями 
вертикально інтегрованих структур

Товарна група
Значення індексу по роках

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Олія соняшникова 18,462 17,572 17,872 18,032 18,305

Кукурудза 43,121 44,054 46,167 59,075 50,708

М’ясо свиней 0,081 0,141 0,054 0,060 0,057

Молоко 0,313 0,415 0,622 0,631 0,473

Цукор 0,009 1,422 2,583 3,554 0,031

Яловичина і телятина 0,741 0,573 0,750 0,686 0,086

М’ясо птиці 5,340 6,119 7,626 7,969 7,786

Джерело: розраховано за даними [12].

Таблиця 3

Динаміка індексу відносних торговельних переваг за основними товарними позиціями  
вертикально інтегрованих структур

Товарна група
Значення індексу по роках

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Олія соняшникова 18,428 17,566 17,852 18,028 18,300

Кукурудза 41,653 42,620 44,862 58,011 49,837

М’ясо свиней 0,019 0,020 –0,573 –0,375 –0,410

Молоко 0,257 0,362 0,550 0,510 0,053

Цукор –16,298 1,410 2,573 3,524 –0,095

Яловичина і телятина 0,723 0,553 0,727 0,663 0,022

М’ясо птиці 4,733 5,396 6,932 7,338 7,187

Джерело: розраховано за даними [12].

ційних і торговельних потоків, є переформатування 
глобальних ланцюгів вартості. Закриття кордонів, 
збільшення трансакційних і виробничих витрат спо-
нукали суб’єктів міжнародного бізнесу до зміни про-
тяжності та рівня фрагментації ланцюгів вартості за 
їх участю. У зазначених умовах дані виклики можуть 
стати джерелом нових можливостей для бізнес-
структур, що мають намір інтегруватися у глобальні 
ланцюги формування вартості. Українські вертикаль-
но інтегровані аграрні підприємства вже частково за-
лучені до ГЛДВ, однак переважно в низових ланках 
(постачання сировини продуктів первинної перероб-
ки). Тому наразі актуальною є потреба оптимізації їх 
позицій у глобальних ланцюгах вартості. Результати 
аналітичних досліджень доводять, що за окремими 
товарними групами вітчизняні компанії мають знач-
ний потенціал до інтеграції, будучи як керованими, 
так і керуючими учасниками.                   
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Таблиця 4

Стратегічні напрями позиціонування аграрних вертикально інтегрованих структур у ланцюгах доданої вартості

Товарна група Напрями позиціонування у внутрішньо-
національних ланцюгах доданої вартості

Напрями позиціонування у глобальних 
ланцюгах доданої вартості

Олія соняшникова Зберігати та зміцнювати позиції як керуючих 
учасників

Зміцнювати позиції.  
Інтенсифікувати діяльність у вищих ланках 
ГЛДВ (рітейл).  
Ініціаціювати формування нових ГЛДВ  
з виконанням керуючої ролі

Кукурудза
Диверсифікувати діяльність у напрямку нижчих (виробництво насіння) та вищих (переробка) 
ланок ланцюга доданої вартості.  
Формувати нові ланцюги з виконанням керуючої ролі

М’ясо свиней
Зміцнювати позиції як керованих учасників.  
Поступова експансія в напрямку нижчих  
і вищих ланок ланцюга

Формувати та поступово зміцнювати позиції 
як керованих учасників

Молоко

Зміцнювати позиції, поступово диверсифіку-
ючи діяльність.  
Поступова експансія в напрямку нижчих  
і вищих ланок ланцюга

Формувати та поступово зміцнювати позиції 
як керованих учасників

Цукор
Зміцнювати позиції як керованих учасників.  
Поступова експансія в напрямку нижчих  
і вищих ланок ланцюга

Формувати та поступово зміцнювати позиції 
як керованих учасників

Яловичина і телятина

Зміцнювати позиції, поступово диверсифіку-
ючи діяльність.  
Поступова експансія в напрямку нижчих  
і вищих ланок ланцюга

Формувати та поступово зміцнювати позиції 
як керованих учасників

М’ясо птиці

Зберігати та зміцнювати позиції як керуючих 
учасників.  
Поступова експансія в напрямку нижчих  
і вищих ланок ланцюга.  
Ініціювати формування нових ланцюгів  
з виконанням керуючої ролі

Зміцнювати позиції. Інтенсифікувати  
діяльність у вищих ланках ГЛДВ (переробка, 
рітейл).  
Ініціювати формування нових ГЛДВ з вико-
нанням керуючої ролі
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