
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наукові матеріали № 27 
Арнім Кун 

 
RASMU: Регіональна модель сільського 

господарства України  

 

листопад 2004 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Арнім Кун, доктор наук: науковий співробітник Інституту аграрної 
політики в Боннському університеті та член Німецької консультативної 
групи при уряді України в місті Києві. Дослідження у сфері кількісного 
моделювання торгівельної політики (аграрна політика ЄС, питання СОТ) 
формування ринку у перехідній економіці; консультаційна робота у 
плануванні на сільськогосподарських підприємствах. Професійний 
досвід роботи на сільськогосподарському підприємстві. Академічну 
освіту отримав в університеті міста Кіль та Центрі дослідження розвитку 
(Боннський університет). 
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RASMU: Регіональна модель сільського 
господарства України 

Арнім Кун 

1 Вступ 

Сільське господарство України, напевно, вже подолало найгірший 
період перехідного періоду і вже почало нарощувати виробництво в 
умовах більш менш стабільного економічного та інституційного 
середовища. Цей факт дозволяє більш-менш передбачати вплив 
зовнішніх факторів та політичних втручань у сільське господарство. В 
той же самий час аграрна політика України все більше використовує 
різноманітні інструменти для досягнення широкого спектру цілей, 
наприклад, для підтримання доходів виробників, для використання 
існуючих виробничих потужностей, для стабілізації цін, для 
продовольчої безпеки, розвитку переробної галузі або узгодження із 
вимогами СОТ. Вплив такого роду політики часто важко передбачити 
без допомоги моделі, яка може прорахувати вплив цієї політики. 

Розробка Регіональної моделі сільського господарства України (RASMU) 
надає можливість аналізувати широке коло існуючих та запланованих 
політичних заходів за допомогою спрощеної, але несуперечливої 
системи кількості та цін продукції. На даний момент RASMU охоплює 27 
типів сировини та продуктів переробки, відносно яких здійснюється 
моделювання виробництва, споживання та торгівлі. Територіально 
області України агреговані в чотири репрезентативні регіони, які 
здійснюють торгівлю між собою та рештою світу. Для того, щоб 
полегшити аналіз політичних заходів спрямованих на певні області з 
певними характеристиками, таке регіональне розподілення можна легко 
змінити. 

Дана робота організована наступним чином: в Розділі 2 висвітлюються 
та обговорюються загальні риси RASMU, в Розділі 3 наводиться 
детальний опис змісту та математичної конструкції моделі. В Розділі 4 
описуються параметри моделі та схему базового сценарію. В Розділі 5 
наводиться приклад застосування моделі та в Розділі 6 дається 
перспектива подальшого удосконалення моделі. 

2 Основні характеристики RASMU 

На даний момент модель сільського господарства України має наступні 
ознаки: 
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Регіонально диференційована 

Модель враховує різноманітні агро-кліматичні умови України, і, 
відповідно, дозволяє визначити де певні політичні заходи мають 
найбільший ефект. В моделі представлено чотири агреговані регіони, в 
які залучені області з подібними агро-кліматичними умовами. 

Статична 

Модель, на початковому етапі розробки, є статичною. Це означає, що 
вона не спроможна прогнозувати на багато періодів наперед. Але дана 
характеристика моделі може бути додана пізніше. Але на даний момент 
розвиток сільського господарства України є занадто мінливим, щоб 
залучати певні параметри тенденції врожайності та використання землі. 

Часткова рівновага 

Часткова рівновага означає, що тільки ринки сільськогосподарських 
продуктів та ресурсів будуть включені до моделі. На даному етапі це 
зроблено з метою спрощення збору, обробки даних та системи рівнянь. 
Однак це створює проблему, що певні макроекономічні наслідки можуть 
бути не достатньо враховані. Таким чином, в майбутньому було б 
доцільно інтегрувати RASMU в модель загальної рівноваги для 
економіки України. 

Вимір добробуту 

Дослідник часто спостерігає як в результаті певних політичних заходів 
деякі групи виграють, а інші – втрачають. В політичній суперечці часто 
процвітання виробників плутається з всім суспільством. Одним з таких 
прикладів може слугувати часте прагнення вищих цін на 
сільгосппродукти, що означає певну допомогу фермерам, отже і 
сільському населенню і, відповідно, всій Україні. Ця точка зору повністю 
не бере до уваги факт, що споживачі із низьким рівнем доходу 
потребують доступу до продовольчих товарів із низькими цінами. 
Агреговані показники добробуту, які враховують і споживачів і 
виробників допомагають уникнути такого помилкового підходу. З метою 
оцінки впливу політичних заходів на державні фінанси, агреговані 
показники добробуту також включають і бюджет країни. 

Подання торгівлі у вигляді товарних потоків 

Міжрегіональні та закордонні торгівельні стосунки в RASMU подані у 
вигляді чистих торгівельних потоків. Як тільки певний регіон має 
надлишок якоїсь продукції, він експортує його в ті регіони де різниця в 
ціні (мінус торгівельні витрати) є найбільшою. Торгівельні потоки 
забезпечують відносне вирівнювання цін на продукцію між регіонами та 
світом. В реальному світі, торгівельні витрати охоплюють обробку та 
пакування, транспортування, операційні витрати та адміністративні 
перешкоди торгівлі. Через нестачу інформації на даний момент до 
моделі були включені лише затрати на транспортування залізницею, 
які, ймовірно, перевищують справжні транспортні витрати. Однак, 
розрахунки торгівельних затрат для торгівлі зерном вказують на те, що 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 3

величина теперішніх транспортних затрат використаних в моделі 
знаходиться досить близько до величини загальних торгівельних 
затрат. 

Політичні інструменти 

Вибір політичних інструментів, що використовуються в моделі, залежить 
від того, які інструменти були застосовані українськими центральним та 
регіональними органами влади. Однак з другого боку, в моделі 
відображені політичні інструменти, які мають безпосередній вплив. 
Серед таких заходів є вартісний (ad-valorem) та специфічний 
(фіксований на одиницю) митні тарифи та експортні податки, які є 
частиною рівнянь RASMU, які описують процес ціноутворення. Також 
дуже широко використовуються, але більш складніше моделюється, 
тарифні квоти (TRQ), які існують на даний момент для цукру та зерна. 
Іншим більш складним політичним інструментом є встановлення 
порогових цін, вище за які держава зобов’язана викуповувати 
надлишок зерна у виробників. Тарифні квоти та мінімальні ціни будуть 
представлені в наступній версії RASMU. 

Стосовно подібних підходів до моделювання, теперішня концепція 
RASMU має свої переваги та недоліки. Pustovit (2003) розробив 
сільськогосподарську модель для України, яка нагадує RASMU. 
Головною відмінністю є тлумачення торгівлі: в той час, як RASMU не 
розрізняє міжнародну торгівлю України, модель Пустовіта розрізняє 
стосунки з ЄС та іншими головними торгівельними партнерами. З іншого 
боку, в той час як модель Пустовіта розглядає Україну як один ринок, 
RASMU дозволяє проводити аналіз для різних регіонів України. 

3 Детальний опис RASMU 

3.1 База даних RASMU 

База даних є серцем моделі. Вона вимагає найбільше витрат та часу, і 
тому є найціннішим елементом моделі. Зміна характеристик моделі 
через додавання рівнянь виконується досить легко, те саме можна 
сказати і про моделювання політичних заходів, як тільки побудована 
вся система моделі. Проектувальники витрачають більшу частину часу 
на збір даних та на перевірку відповідності даних тощо. 

База даних RASMU містить наступні елементи: 

• Регіональне споживання та виробництво 

• Регіональні ціни (виробники, споживачі) 

• Світові ціни 

• Торгівельні затрати (на даний момент плата за використання 
залізничного транспорту) 
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Основними джерелами є: 

• Національні та місцеві органи статистики 

• Міжнародні центри статистики (ФАО) 

• Дослідження сільгосппідприємств, домогосподарств сільської 
місцевості, та споживачів 

• Власноруч розраховані параметри на основі досліджень (показники 
еластичності) 

Регіональний склад 

Модель заснована на базі даних, що охоплює всі області України. Так як 
їх забагато, то області були згруповані на чотири регіональні групи. Ці 
групи, головним чином, різняться своїми сільськогосподарськими 
умовами, а саме якістю ґрунтів та кліматом. Наступний малюнок 
пропонує візуалізацію того, яким чином були згруповані області. 

Рисунок 1 
Представлені регіони в RASMU 

 

Північ 

Захід 

Південь

Центр 

 

Класифікація товарів 

Вибір товарів відбувався з метою представлення великої частини 
сільськогосподарських земель України та найважливіших продовольчих 
товарів. Наступна таблиця показує яким чином вище зазначена 
продукція розподілена на сировину та продукти переробки. 
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Таблиця 1 
Товари, представлені в RASMU 

Сировина Продукти переробки 
Пшениця Хлібобулочні вироби (з пшениці та 

жита) 
Ячмінь Кукурудзяне борошно (з 

кукурудзи) 
Жито Оброблена гречка (з гречки) 
Кукурудза Соняшникова олія 
Овес Цукор 
Гречка Масло 
Картопля Сир 
Насіння соняшника Інші молокопродукти 
Цукровий буряк Яловичина 
Бобові культури Свинина 
Молочні корови Пташине м’ясо  
М’ясний скот Яйця 
Свині  
Птахи  
Кури  

Очевидно, що цей перелік є неповним. Що стосується споживання 
населення, то широкий спектр фруктів та овочів не був залучений до 
переліку. Це можна пояснити тим, що a) ці товари виробляються майже 
тільки домогосподарствами та мілкими фермерами (на присадибних 
ділянках), b) важливість цих продуктів для продовольчої безпеки є 
менш значимою; c) ці товари а також їх виробники не зазнають великої 
підтримки та інших втручань з боку політиків. 

В той час, коли вважається, що більшість із вище зазначених товарів є 
ринковими (інтенсивно ведеться торгівля), для деяких продуктів, через 
значні виробничі затрати або нестачею даних, це припущення 
тимчасово не діє. 

3.2 Математична конструкція моделі 

3.2.1 Пропозиція товарів 

Перша версія моделі використовуватиме подвійно-логарифмічну 
функцію попиту та пропозиції. Пропозиція культур вимірюється рівнями 
активності та залежить від доходу на гектар (тобто ціна*врожайність). 
Такий спосіб формулювання вибраний з метою моделювання раптових 
змін показників врожайності для культур, що часто трапляється в 
Україні через несприятливі погодні умови. Однак, одне зростання ціни 
для певної культури не означає збільшення площі посіву для цієї 
культури за рахунок зменшення площ під конкуруючими культурами. 
Щоб врахувати даний факт, в формулі, натомість, використовується 
показник доходу на гектар. Це зроблено з метою згладити пропозицію 
культур в часи різких цінових шоків. 
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де:  

A  = Рівень виробничої активності (тис га) 

PPbas,sim  = Ціна виробника (базова та змодельована ціна) 

ε  = Еластичність пропозиції 

y  = Врожайність (виробництво на га) 

 

Виробництво великого рогатого скоту та продуктів переробки залежить 
від зміни цін на сільськогосподарські культури, великий рогатий скот та 
продукти переробки. 

( )( )∑ −⋅+=
ii

PPPPQQ bas
rii

sim
riiriii

bas
ri

sim
ri ,,,,,, lnlnlnln ε , 

де:  

Q  = Рівень виробництва 

 

У випадку виробництва крупного рогатого скоту, рівні активності є 
співвідношенням виробництва продукції до продуктивності. 

ri

sim
risim

ri y
QA

,

,
, =  

де: 

A  = Рівень виробничої активності (кількість тварин) 

y  =  продуктивність (виробництво на одну тварину) 

3.2.2 Попит на товари 

Регіональна пропозиція товарів повинна дорівнювати попиту, який 
складається з кормів, насіння, переробки (=непрямий попит на 
продовольство) та безпосереднє споживання (= прямий попит на 
продовольство). 

Споживчий попит буде відображений на регіональному рівні за 
допомогою лінійної системи витрат. 
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=
∑ τβτ
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де:  

CPC  = Споживання на душу населення 

τbas  = Рівень мінімального споживання за базового сценарію 

β  = Частка бюджету, що витрачається на даний товар 

YC  = Дохід домогосподарства 
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sav  = Рівень заощаджень домогосподарства 

Функція попиту, яка отримана з лінійної системи витрат (ЛСВ) працює 
наступним чином. Вважається, що величина споживання, що зазнає 
впливу з боку цінових коливань, є меншою за весь дохід 
домогосподарства. По-перше, заощадження віднімаються з доходу 
домогосподарства, а також витрати на споживання продукції першої 

необхідності (сума p x τ в дужках, в чисельнику). Дохід, що 
залишається, витрачається відповідно до сталих часток витрат на 

певний вид продукції β. Перевага ЛСВ для цієї моделі полягає в тому, 
що вона дозволяє безпосередньо розраховувати добробут споживача, 
так як ЛСВ функцію попиту можна інтегрувати (див нижче). 

Споживання товарів є добутком споживання на душу населення та 
населення регіону. 

r
sim
ri

sim
ri POPCPCC ⋅= ,, , 

де: 

POP = Кількість населення регіону 

C = Величина регіонального споживання 

 

Попит з боку переробної промисловості. Для того, щоб отримати 
попит на сировину, буде використовуватись функція Леонтьєва із 
сталими коефіцієнтами на ресурси-випуск. 

circri ioQI ,,, ⋅=  

 

Попит на корма визначається на місцевому рівні, якщо це дозволяє 
робити наявність даних. Як і виробництво, попит має форму подвійної 
логарифмічної функції1. 

( )( )ln ln ln ln, , , , , ,F F PC PC
ff

f r
sim

f r
bas

f ff r ff r
sim

ff r
bas= + ⋅ −∑ λ

 

Попит на насіння (Si,r) визначається як стала частка посівної площі 
відповідно до базового сценарію. 

S A S
Ai r

sim
i r
sim i r

bas

i r
bas, ,

,

,
= ⋅









 

Інший попит (Oi,r) складається головним чином із невизначеного 
спеціально попиту та відходів. Він визначається як стала частка 
загального попиту. 

                                          
1  Планується, що остаточна версія конструкції попиту на корма повина 

включати енергетичний та протеїновий вміст кормів, що відповідає 
специфічним потребам окремих підприємств тваринництва 
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O D O
Di r

sim
i r
sim i r

bas

i r
bas, ,

,

,
= ⋅









 

 

Загальний попит є сумою зазначених вище окремих видів попиту. 

D C F I S Oi r i r i r i r i r i r, , , , , ,= + + + +
 

3.2.3 Ціни, міжрегіональна та міжнародна торгівля 

В моделі використовується чотири рівні цін: регіональні ціни 
виробників, ринкові ціни продуктів переробки, світові ціни, які можуть 
коливатися в залежності від торгівельного балансу України. 

Зв’язок між цінами виробника та ринковою встановлюється через 
торгівельні націнки: 

PP PD ti r i r i r
mark

, , ,= −
 

У випадку продуктів переробки, ціна виробника зменшується на 
величину необхідних витрат на закупівлю сировини (наприклад, 
соняшникова олія – насіння соняшника): 

PP PD PD io tc r c r i r i c i r
mark

, , , , ,= − ⋅ −
 

Зв’язок між ринковою та споживчою цінами встановлюється через 
торгівельну націнку та націнку переробників: 

PC PD ti r i r i r
proc

, , ,= +
 

Ринкова ціна в певному регіоні є меншою (немає торгівлі) або рівною 
ринковій ціні регіону, який постачає товар, плюс транспортна витрати 
(позитивний товарний потік): 

PD PD t FLOWi rr i r i r rr
dom

i r rr, , , , , ,≤ + ⊥
 

У випадку міжнародної торгівлі, модель розглядатиме решту світу як ще 
один додатковий регіон. Модель працюватиме в першу чергу із 
торгівельними потоками. Світова пропозиція та попит вважаються 
абсолютно еластичними, що означає фіксовані світові ціни для України. 
Вище зазначене цінове рівняння повинне буде модифіковане з метою 
врахування тарифів та інших торгівельних перешкод в міжнародній 
торгівлі. 

( ) ( ) 011 ,,,,,, >⊥−⋅≥+⋅++ rrri
x
iri

adval
i

spec
i

dom
rrrirri FLOWtPDtttPD  

Ця нерівність застосовується як до імпортних так і до експортних 
потоків із певного регіону України на світовий ринок. Ця нерівність 
перетворюється в рівність, коли ми спостерігаємо позитивний 
торгівельний потік із r в rr. Інакше, цінова різниця є занадто малою, 
щоб покрити затрати на подолання торгівельний перешкод. Якщо PD 
представляє світову ціну, то c.i.f. або f.o.b. беруться до уваги. 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 9

3.2.4 Регіональний торгівельний баланс 

Регіональне виробництво в регіоні r мінус сума реалізації (як і в своєму 
регіоні, так й в інші регіони та за кордон) дорівнює регіональному 
споживанню мінус сума реалізації в регіон r (як із власного регіону, так 
і з інших регіонів та з-за кордону). Рівняння виконується за умови, 
якщо ринкова ціна в регіоні r є позитивною величиною. 

Q FLOW
rr

D FLOW
rr

DPi r i r rr i r i rr r i r, , , , , , ,− ≤ − ⊥ >∑ ∑ 0
 

3.2.5 Національний бюджет та добробут 

Оцінка добробуту в RASMU базується на чотирьох елементах: надлишок 
виробника, надлишок користувачів кормів, надлишок споживача та 
баланс національного бюджету.  

Регіональний надлишок виробника (PSr) розраховується на основі цін 
виробника: 

( ) ( ) ( )∑ −⋅−⋅+⋅−=
i

bas
ri

sim
ri

bas
ri

sim
ri

bas
ri

bas
ri

sim
rir QQPPPPQPPPPPS ,,,,,,, 5.0  

Причина використання спрощеного методу обрахунку шляхом 
додавання площ прямокутників та трикутників полягає в тому, що 
інтегрування подвійної логарифмічної функції не дає несуперечливого 
обчислення добробуту. Використання функції пропозиції на основі 
обчислення функції прибутку вирішить цю проблему в майбутньому. 

Функція добробуту для користувачів кормів обчислюється подібним 
чином, якщо припустити ЛСВ та основі ринкових цін: 

( ) ( ) ( )∑ −⋅−⋅+⋅−=
f

sim
rf

bas
rf

bas
rf

sim
rf

sim
rf

bas
rf

sim
rfr QQDPDPQDPDPFS ,,,,,,, 5.0  

Еквівалент регіональної варіації (еquivalent variation) (EVr) добробуту 
споживачів обчислюється як: 

( ) ( ) 







⋅−−⋅−








⋅−−⋅⋅
























= ∑∑∏

cc
rcc

Cbas
rccr

Cbas
r

cc
rcc

Csim
rccr

Csim
r

c
Csim
rc

Cbas
rc

r PsavYPsavY
P
P

EV
rc

,,,,
,

, 11
,

ττ
β

 

З метою завершення обрахунку добробуту, баланс державних витрат 
потрібно додати до обчислених показників добробуту виробників та 
споживачів: 

, ,' ' , ,' ', ,' ' ,' ',
, , ,

Податки на експорт Імпортні мита, адвалорні Імпортні мита, на одиницю

x adval spec
i r World i r i i World r i World i i World r i

i r i r i r
GB FLOW PD t FLOW PD t FLOW t= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅∑ ∑ ∑

14444244443 144444424444443 1444244 34

 

Загальна зміна національного добробуту обчислюється наступним 
чином: 

GBEVFSPSWF
r

rrr ∆+++= ∑  
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4 Яким чином працює модель 

Параметризація 

Результати, які дають статичні моделі типу RASMU, перш за все 
залежать від сталих параметрів моделі, головним чином це стосується 
еластичностей пропозиції та попиту. З метою отримання показників 
еластичності можна вибрати декілька методів. Найбільш точним 
методом є економетрине обчислення. Однак, даний метод вимагає 
достатньо великої вибірки даних виробників та споживачів, та певні 
затрати часу на конструкцію та правильне обчислення показників.  

Калібрування набору показників еластичності з інших джерел 
(наприклад, дослідження подібних країнах) є іншим загальноприйнятим 
методом. Калібрування означає, що існуючий набір невідкаліброваних 
показників змінюється таким чином, щоб відкалібрований набір 
показників узгоджувався з обмеженнями, які накладаються відповідно 
до загальноприйнятої теорії раціональної поведінки виробника та 
споживача (прибуток обмежується затратами або максимізація 
корисності за умов обмеженості ресурсів). 

В RASMU еластичності для пропозиції сільськогосподарських культур 
були отримані в результаті обчислення множини еластичностей для 
України в цілому, користуючись річними обласними даним, накладаючи 
обмеження на однорідність та симетричність. Решта показників 
еластичності (пропозиція тваринництва та продуктів переробки, попит 
на корми) були вибрані на базі правдоподібних міркувань. Параметри 
попиту для Лінійної системи витрат взяті з роботи Sheng (1997), який 
оцінив ЛСВ для Росії на основі дослідження домогосподарств. Інші 
параметри являють собою транспортні витрати між регіонами та 
світовим ринком. Плата за транспортування залізничним транспортом 
була використана в ролі всіх транспортних витрат. 

Конструкція узгодженої бази даних 

Будь-яка статична симулятивна модель потребує узгодженого базового 
розрахунку, з яким можна порівняти результати, отримані в результаті 
виконання певних експериментів. В RASMU кількісні величини є 
середніми трьох-річними показниками за 1999 – 2001 роки. Регіональна 
пропозиція товарів (поділені на попит населення, попит на корма, 
попит з боку переробників та інше використання), та торгівельний 
баланс України в цілому служить як невідкалібрований базис. Далі 
попередні величини торгівельних потоків між регіонами моделі та 
рештою світу були обчислені за припущенням сталого торгівельного 
балансу та мінімального відхилення від регіональних попиту та 
пропозиції. 

Отримання регіональних цін  

Побудова реалістичної цінової системи для базового сценарію моделі є 
проблематичною і на даному етапі ще не розв’язана. Як зазначено в 
рівнянні утворення ціни, існування торгівельних потоків вимагає 
функціонування “цінового зв’язку”. Це означає, що різниця в ціні між 
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двома регіонами не повинна бути меншою за торгівельні затрати. Як 
тільки різниця в ціні між двома регіонами більше за торгівельні затрати, 
торгівля буде продовжуватись до того часу, поки цінова різниця не 
зменшиться до величини торгівельних затрат. З іншого боку, якщо 
цінова різниця менша, тоді ні про ніяку торгівлю не може бути мови. 
Проблема, яка з цього випливає полягає в тому, що конструкція 
базового сценарію повинна виконати ці особливі умови, і в водночас 
мінімізувати відхилення від початкових регіональних показників 
кількості та ціни. Перша проблема, зазвичай, формулюється як 
проблема змішаної додатковості (ПЗД), в той час як друга розв’язується 
шляхом мінімізації цільової функції за допомогою нелінійного 
програмування (НЛП). Щоб перетворити цільову функцію НЛП в ПЗД, 
потрібно виводити цільову функцію враховуючи при цьому всі 
обмеження. Це може бути дуже втомлюючим завданням, особливо коли 
цільова функція складається з великої кількості аргументів.  

На даний час, модель на першому етапі калібрується чисельно, 
використовуючи НЛП, та враховуючи початковий розв’язок стосовно 
торгівельних потоків. Потім система цін для ринкових товарів 
розраховується із прив’язкою до світових цін, а для інших товарів ціни є 
фіксованими. Обрахунки виконуються шляхом розв’язання нерівності 
регіонального торгівельного балансу та нерівності формування ціни як 
ПЗД, за умови фіксованих інших показників кількості. Результатом 
такого двоступеневого процесу є узгоджена система кількості та ціни, 
що слугує базою для моделювання зазначеного вище в розділі 3.2. 

5 Практичне застосування моделі: неврожай 
2003 року 

Для того, щоб продемонструвати як і позитивні сторони моделі так і її 
обмеження, post factum був симульований наврожай пшениці 2003 
року. Зимою 2002/2003 років після сильних снігопадів настала відлига і 
велика частина посівів озимої пшениці була вкрита водою. Потім настав 
сильний мороз, який на багато тижнів вкрив льодом молоде збіжжя. Це 
призвело до серйозного вимерзання посівів та зменшення посівної 
площі під пшеницею з 6.5 млн. га у 2002 році до 2.5 млн. га у 2003 
році. На площі, що залишилась середня врожайність зменшилась з 
майже 3.2 т/гa до 1.6 т/га. Обсяг виробництва, відповідно, досягнув 
позначки тільки в 3.6 млн. тон, порівняно з 20 млн. тонами в 2002 році. 
Випадково, в той самий час на світових ринках спостерігалась 
недостатня пропозиція продовольчої та фуражної пшениці, що призвело 
восени 2003 року до зростання цін на пшеницю майже на 30 %, до 
160 доларів США на тону. Такий зовнішній шок мав широкий спектр 
наслідків в сільському господарстві, в продовольчому секторі та в 
аграрній політиці: 

• Замість того, щоб експортувати, Україна була змушена імпортувати 
пшеницю обсягом 3.5 млн. тон. Така зміна торгівельної позиції 
країни спричинила значний ріст ціни на пшеницю на внутрішньому 
ринку. 
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• Дивно, але тільки незначна частина полів під озимою пшеницею 
була пересіяна такими ярими культурами, як кукурудза, ячмінь та 
соняшник. Таким чином загальна засіяна площа зменшилась більше 
ніж на 15%. Це означає, що інші культури могли б тільки частково 
замінити пшеницю, а також продовольче та фуражне зерно. 

• Через значне зростання цін на фуражне зерно, зимою 2003/04 рр. 
значною мірою було зменшене поголів’я крупного рогатого скота. Це 
призвело до зменшення ціни на м’ясо в короткостроковій 
перспективі, але призведе до зростання цін на продукти 
тваринництва протягом 2004 року. 

• Так як зросли ціни на продовольчу пшеницю, то повинні були зрости 
і ціни на хліб, як вже відомо на 40 – 60%, в залежності від області. 

 

Такий відносно складний випадок є гарним прикладом для того, щоб 
перевірити працездатність моделі, чи вона дає обґрунтовані результаті, 
які наближаються до реальних. Моделювання неврожаю 2003 року було 
здійснено наступним чином: 

• Показник врожайності для кожного регіону моделі був встановлений 
на рівні 30 % від базового сценарію. 

• Світові ціни для пшениці були збільшені на 50 %, а для інших 
зернових – на 30 %2. 

Для того, щоб не допустити зростання цін на хліб та борошно, в свою 
чергу український уряд застосував пильний нагляд та контроль за 
рухом товарів. А саме, з метою збільшення внутрішньої пропозиції 
фуражного зерна, було запроваджене невчасне повернення ПДВ на 
експорт зерна. Уряд загрожував тим, що взагалі не буде повертати 
ПДВ, якщо не буде імпортована така сама кількість продовольчої 
пшениці. Млинам та хлібопекарням встановлювали максимальну 
націнку на товари3. На щастя, тимчасово було відмінене імпортне мито 
на пшеницю, яке було на рівні 40 євро/т. Але такий крок був зроблений 
занадто пізно, щоб отримати дешевший імпорт пшениці, який все ще 
можна було забезпечити влітку 2003 року. 

Таке поєднання заходів важко змоделювати. Для того, щоб відокремити 
вплив певного заходу, потрібно провести експеримент з кожним, 
окремо взятим заходам. Більше того, деякі заходи важко відобразити в 
спрощеному “середовищі RASMU”, наприклад це стосується 
максимальних торгівельних націнок. Щоб отримати більш-менш 
правдиві результати, політику потрібно застосовувати певним чином. 
Якщо в цілому подивитись на набір заходів, то всі вони були напрямлені 
на те, щоб зберегти зерно в країні та стимулювати імпорт. Але деякі 

                                          
2  Зростання ціни на зерно розраховане на основі світових цін базового 

сценарію, які представляють собою середні ціни за період 2000 – 2001 
років. Зростання світової ціни з 2002 до 2003 років насправді було меншим, 
так як ціни вже зросли за період 2001 – 2002 рр. 

3  Ці максимальні націнки в офіційних документах називались “максимальним 
рівнем прибутків”. Це означає, що більшість українських політиків та 
бюрократів до цієї пори не розуміють фундаментальної різниці між просто 
націнкою та прибутком підприємства. 
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заходи, можливо, були неефективні для такої мети. Надмірний контроль 
за торгівлею зерном збільшив міжрегіональну різницю в ціні та нестачу 
продукції, адже зросли адміністративні затрати на рух товарів. Більше 
того, в той час, як деякі заходи усували викривлення на ринку 
(наприклад, тимчасова відміна тарифу на імпорт пшениці), інші тільки 
створювали додаткові викривлення (наприклад, оподаткування 
експорту фуражного зерна), що, ймовірно, негативно відобразилось на 
загальному добробуті країни. Для того, щоб вирішити ці проблеми, були 
запропоновані три експерименти: 

 Експеримент А: Вимерзання посівів без будь-яких політичних 
заходів. Імпортне мито залишається на рівні 40%, без будь-яких 
інших заходів. 

 Експеримент Б: Політичні заходи Уряду стосуються торгівлі. 
Відмінене імпортне мито на пшеницю, експорт фуражного зерна 
буде оподатковуватись 15%-им податком. Експеримент не враховує 
зростання операційних витрат, що було спричинене інтенсивним 
контролюванням органами влади. 

 Експеримент В: Усунення ринкових викривлень. Усувається мито на 
імпорт пшениці, без будь-яких інших змін. 

Перші спроби обрахунків із RASMU дали оптимістичний результат, з 
одним винятком. Так як показники еластичності попиту на фуражне 
зерно не були економетрично розраховані, а відтак тільки 
запропоновані припущенні значення на рівні -1.5 (власна цінова 
еластичність) та 0.2 (перехресна цінова еластичність), виявилось, що 
використання фуражної пшениці в експерименті було занадто високим, 
якщо порівняти з реальними показниками. Як наслідок, власна цінова 
еластичність попиту на фураж була збільшена до -2.5. 

Наступна таблиця представляє результати експерименту для деяких 
товарів на національному рівні. Результати стосуються трьох товарів: 
пшениця (значною мірою озима пшениця), як товару, що зазнала 
найбільших збитків від вимерзання; кукурудза, як яра культура та 
замінник пшениці на ринку фуражного зерна; вирощування свиней, яке 
за припущенням зазнало впливу від росту цін на фуражне зерно. 
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Таблиця 2 
Вимерзання посівів – деякі результати на національному рівні, 2003/04 
маркетинговий рік 

  Баз. 
Сцен 

Експ. 
А 

Зміна 
A 

Експ. 
Б 

Зміна 
Б 

Експ. 
В 

Зміна 
В 

 Площаc 5978 5409 -9,5 5261 -12,0 5128 -14,2 

 Виробництво 15657 4272 -72,7 4157 -73,5 4051 -74,1 

 Торгівельний 
баланс 

3049 -3440 -212,8 -3848 -226,2 -3973 -230,3 

Пшениця Використання 
на корма 

4790 538 -88,8 777 -83,8 830 -82,7 

 Переробка 6122 5722 -6,5 5804 -5,2 5801 -5,2 

 Загальний 
попит 

12608 7712 -38,8 8005 -36,5 8023 -36,4 

 Ціна 91 242 164,9 202 121,2 202 121,2 

 Виробн. /Попит 6102 5703 -6,5 5785 -5,2 5782 -5,2 

Хліб Споживча ціна 276 410 48,6 373 35,3 373 35,3 

 Ціна виробника 176 158 -10,4 161 -8,3 161 -8,4 

 Площа 1201 1526 27,1 1334 11,1 1525 27,0 

 Виробництво 3747 4746 26,6 4160 11,0 4740 26,5 

 Торгівельний 
баланс 

730 2413 230,6 1302 78,5 2466 237,9 

Кукурудза Використання 
на корма 

2033 1423 -30,0 1896 -6,7 1367 -32,8 

 Переробка 723 702 -2,8 712 -1,5 704 -2,6 

 Загальний 
попит 

3018 2333 -22,7 2858 -5,3 2274 -24,6 

 Ціна 80 107 33,2 91 14,0 106 32,8 

 Поголів’я 
свиней 

8862 8359 -5,7 8503 -4,1 8429 -4,9 

Свинина Виробництво 633 598 -5,7 608 -4,0 603 -4,9 

 Ціна 2068 2282 10,3 2213 7,0 2261 9,4 

 Користувачі 
кормів 

 -643  -434  -533  

 Всі виробникиd  -139  -454  -246  

Добробут Кінцеві 
споживачі 

 -1133  -800  -876  

 Державний 
бюджет 

 142  56  9  

 Загальний 
добробут 

 -1130  -1199  -1113  

a Баз.Сцен. (Базовий сценарій): Середньостатистичний маркетинговий рік в 
Україні (без вимерзання) 

Експ. A (Експеримент A): Вимерзання посівів без будь-яких подальших 
політичних заходів  

Експ. Б: Імпортне мито на пшеницю дорівнює нулю, непряме оподаткування 
експорту фуражного зерна 

Експ. В: Усунене тільки мито на імпорт пшениці 

b Зміна A: Зміна в показника за Експ. A, якщо порівняти до базового сценарію, 
у відсотках 
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c Кількості подані в тисячах тон (забійна вага для свинини); Площа - в 1000 
гa; ціна – дол.. США за тону; поголів’я свиней - в 1000 голів; вплив на 
добробут вимірюється в 1000 доларах 

d Вплив на добробут “всіх виробників” включає вплив на добробут 
користувачів кормів (представлене тваринниками). 

Найбільш помітним результатом неврожаю є те, що внутрішні ціни на 
пшеницю зросли на 120%, навіть за умови відміни імпортного мита. 
Причиною цьому є потреба України покрити дефіцит величиною майже 
в 4 млн. тон, що потрібно буде зробити головним чином за рахунок 
імпорту. В ситуації імпорту, внутрішня ціна на пшеницю визначається як 
світова ціна плюс загальні торгівельні витрати (c.i.f., митні, внутрішні 
торгівельні затрати). Тільки одні внутрішні торгівельні затрати 
коливаються від 28 доларів до 38 доларів за тону. Отже, повинні зрости 
ціни на хліб, хоча на меншу кількість відсотків (+35 %). Як неврожай 
пшениці так і зростання світових цін на зернові в цілому робить 
фуражне зерно дорожчим (див результати для кукурудзи), тварин в 
тваринництві, що в таблиці можна спостерігати на прикладі свиней. 
Отже, значно зменшується використання фуражного зерна на корми. 
Загальні втрати доброту української економіки дорівнюють щонайменше 
1.1 млрд. доларів. Більша частина цих втрат припадає на користувачів 
кормів та кінцевих споживачів. 

Коли стає зрозумілим, що неврожай є неминучим, то наступні політичні 
кроки можуть мати вплив головним чином на ціни, пропозицію товарів 
та розподілення втрат добробуту. Результати Експерименту А 
показують, що збереження імпортного мита на пшеницю в умовах 
неврожаю і надалі збільшує дефіцит пшениці, що негативно впливає на 
споживачів. Внутрішня ціна на пшеницю була б вищою за наявності 
імпортного мита (40 дол/т). Ціна хліба була б на 13% вище. В 
абсолютних величинах, за базовим сценарієм споживачі повинні були б 
витрачати 1.68 млрд. доларів щорічно, але вже 2.34 млрд. в Експ. A. 
Заборона мита (Експеримент В) дозволило б споживачам витрачати на 
хліб на 180 млн. дол. менше. Аналогічним чином користувачі кормів 
були б на 110 млн. доларів у виграші, якщо порівняти до Експерименту 
В. Експеримент підкреслює непотрібність мита на імпорт пшениці: у 
випадку експортування пшениці, це мито взагалі не використовується, 
а в умовах неврожаю воно ще більше завдає збитків споживачам та 
користувачам кормами. Тільки виробники зерна виграли б від ще вищих 
цін. 

На щастя, український парламент тимчасово відмінив імпортне мито, 
але відмовився заборонити його повністю. Більше того, для того щоб 
зменшити внутрішню ціну на зерновому ринку, експорт зернових 
культур зробили дорожчими, головним чином через затримання 
повернення ПДВ (Експеримент Б). Результатом такого політичного 
кроку й насправді була нижча ціна на фуражне зерно, що можна 
побачити на прикладі цін на кукурудзу в таблиці. Споживачі та 
користувачі кормів (тваринники, дивіться результати для свинини) 
виграють від такого заходу, в той час як виробники зерна втрачають. 
Так як згідно Експерименту Б одне викривлення ринку замінюється на 
інше, то зовсім не дивно, що загальний добробут погіршуються навіть 
порівняно до Експерименту A. Тільки за умови усунення викривлень 
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ринку, можна збільшити загальний добробут порівняно з 
Експериментом A, як це зроблено в Експерименті C. Споживачі та 
користувачі кормів все ще виграють, порівняно до Експерименту А, але 
виробники культур зазнають незначних збитків. 

Експерименти показують, що різниці між впливами на загальний 
добробут в усіх трьох експериментах виглядають відносно незначними. 
Переважна частина впливів на добробут в таблиці 2 (1.13 млрд. доларів 
за відсутності викривлень ринку, як в Експ. В) бере початок із 
неврожаю як такого, тобто із шкоди, яка була спричинена 
недовиробництвом декількох мільйонів тон пшениці. У випадках такого 
природного лиха, політики спроможні дуже мало, щоб полегшити 
ситуацію в країні в короткостроковому періоді, як це було 
продемонстровано тільки маленькими покращеннями ситуації від Експ. 
A до Експ. В. Тим не менш, політичні втручання можуть мати неймовірні 
наслідки щодо розподілу цих наслідків між різними групами виробників 
та споживачів. Заборона викривлень, як, наприклад, в Експерименті В, 
зменшує тягар на споживачів приблизно на 250 млн. доларів та передає 
цю суму прямо виробникам сільгоспкультур, котрі не можуть мати 
вигоди від надмірного зростання ціни, спричиненого імпортним митом 
на пшеницю. RASMU спроможна викрити такі ефекти та надати тим 
особам, котрі приймають рішення ідею про напрямок та величину зміни 
цін та добробуту. Гнучкий спосіб, в який розподілені області країни 
надає можливість заглибитись в проблему того, яким чином зовнішні 
шоки та наслідки політичних кроків розподіляються між регіонами.  

Аграрна політика України стала більш детальною та складною потягом 
минулого десятиліття. Деякі заходи з підтримки сільського господарства 
України нагадують подібні політичні заходи, які існують в ЄС та США. 
Це стосується ринку цукру, який має справу з тарифними квотами та 
внутрішніми мінімальними цінами, також це стосується і мінімальних цін 
на пшеницю, або експортного мита на насіння соняшника. Взагалі 
кажучи, всі ці політичні заходи можна змоделювати за допомогою 
RASMU, якщо зробити необхідні пристосування в базі даних та системі 
рівнянь. 

6 Перспектива подальшого вдосконалення 

Ця технічна робота показує, що проект моделювання RASMU досягнув 
тієї стадії, коли вже можна проектувати різні політичні заходи. Але 
чисельне експерименту вальна модель завжди знаходиться в процесі 
вдосконалення. Можливі вдосконалення будуть обговорюватись в 
наступному розділі. 

Модуль пропозиції 

Використання модуля пропозиції на основі валового прибутку є більш 
бажаним, так як це робить процес пристосування в 
сільськогосподарському секторі більш прозорим ніж отримані функції 
попиту та пропозиції. Модель в частині пропозиції, таким чином, 
складалася б із задачі лінійного програмування, як це відомо з 
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дослідження операцій. Однак, проблема такого підходу полягає в тому, 
що він представляє пропозицію сільгосппідприємств як нормативну 
задачу планування репрезентативної фірми, а не справжньої поведінки 
пропозиції агрегованих виробників. Таке виведення функції пропозиції 
з функції прибутку представило б життєздатний компроміс в даному 
випадку, що буде застосовано як тільки будуть відомі відповідні 
параметри. 

Еластичний світовий попит 

Теперішня версія моделі припускає, що світовий попит є абсолютно 
еластичним стосовно пропозиції експорту України. Такий спрощений 
запис має бути замінений обґрунтованими припущеннями щодо 
агрегованого світового попиту на зернові та олійні культури, де Україна 
має все більшу і більше частку. Саме в секторі насіння соняшника, 
існуючий на даний момент експортний податок деколи позиціонується 
як такий, що збільшує добробут України, так як країна має деяку 
монопольну владу на цьому ринку. 

Диференційовані споживачі 

Починаючи з відносно егалітарної структури доходів домогосподарств, 
Україна зазнала збільшення нерівностей в доходах під час перехідного 
періоду. Декілька домогосподарств стали дуже багатими, в той час як 
більша частина залишилась відносно бідною, з дуже вузьким 
прошарком середнього класу. Структура попиту між цими економічними 
верствами населення дещо відрізняється і для того, щоб прийти до 
прийнятних розрахунків попиту, який відповідає пропозиції, він 
потребує окремого розгляду. Так як є доступ до детальної бази даних 
домогосподарств, повинно бути можливим оцінити ЛСВ в RASMU для 
різних споживачів. 

Попит на корма 

Використання сільсьгоспкультур в якості фуражу стає все більш і більш 
важливим питанням в процесі економічного зростання та зростаючого 
попиту на продукти тваринництва. Таким чином, використання кормів в 
моделі базується на відносно слабенькій статистичній інформації про 
валове використання кормів, яке не розрізняється тваринництвом. 
Такий грубий підхід повинен бути замінений шляхом запровадження 
складених кормів, який можна було б розкласти на види для кожного 
виду тваринництва із вмістом відповідної кількості енергії та протеїну. 
Для того, щоб застосувати такий більш правдоподібний підхід до 
використання кормів, мають бути використанні дані на рівні 
сільгосппідприємства.  

Представлення політичних заходів 

Україна на ринку цукру намагається сповідувати політику, яка подібна 
до політики Спільної ринкової організації (СРО) для цукру, яка регулює 
внутрішній цукровий ринок ЄС та торгівельну політику. Подібно до ЄС в 
Україні існують мінімальні ціни та тарифні квоти на цукор-сирець, так 
як Україна є чистим імпортером цукру. В сфері зернової політики також 
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існує режим мінімальних цін, хоча це зовсім не ефективно. Однак, після 
значної втрати врожаю в 2003 році через заморозки, уряд вирішив 
виділити більше бюджетних коштів для інтервенційних операцій зерном, 
з метою ефективного захисту мінімальних цін та забезпечення достатніх 
запасів зерна. Це одним з наступних кроків, які мають бути 
запроваджені в моделі RASMU. Слушний підхід до моделювання таких 
інструментів вимагає багато винахідливості від конструктора, так як 
функціональні форми таких інструментів є дискретними, а відтак їх не 
можна продиференціювати багатьма НЛП. Один з виходів із даного 
становища є нелінійне наближення за допомогою логарифмічних 
функцій. Інший, більш точний підхід для формулювання таких 
політичних заходів є Проблема Змішаного Доповнення (ПЗД).4 Цей 
підхід вже використовується в RASMU. 

Але якщо не враховувати технічні аспекти, то головною проблемою з 
будь-яким політичним інструментом, який містить зобов’язання виплат з 
боку держави є реальна ефективність такого політичного кроку за 
умови обмежених коштів. Наприклад, мінімальні ціни на зерно, які 
задекларовані в Україні, насправді не діяли до цього часу через нестачу 
коштів. Іншою сферою є запровадження імпортних квот, які через 
недостатню цінову різницю часто не повністю виконуються. 
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