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Зміст
1. Економічна модель – інструмент підтримки політичних рішень
2. Типи моделей для аналізу політичних рішень у аграрному
секторі
3. Схематична модель аграрного сектора та ланцюг «від ферми
до кухні»
4. Теорія ринкової рівноваги
• Теорія прийняття рішень
• Ринковий попит
 Особливості та типи попиту на с.г. продукцію
• Ринкова пропозиція
 Теорія с.г. виробництва
Рослинництво
Тваринництво
• Трансмісія цін
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Зміст
5. Міжнародна торгівля
• Моделі чистої торгівлі
• Моделі білатеральної торгівлі
6. «Державне втручання» в економіку/ринок
• Торгівельні бар’єри
• Підтримка/оподаткування виробників/споживачів
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1. Економічна модель – інструмент
підтримки політичних рішень
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1. Економічна модель - інструмент
Ціль
- розробка політичних стратегій та рішень на основі фактичних даних
та їх аналізу (Evidence based policy making – Створення обгрунтованої
фактами політичної стратегії)
Складові «фактичних даних та аналізу»
1. Факти та свідчення з практики (учасники аграрного ринку, експерти)
2. Дослідження літератури
3. Науково-практичний аналіз та дослідження
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1. Економічна модель - інструмент
Ціль
- розробка політичних стратегій та рішень на основі фактичних даних
та їх аналізу (Evidence based policy making – Створення обгрунтованої
фактами політичної стратегії)
Складові «фактичних даних та аналізу»
1. Факти та свідчення з практики (учасники аграрного ринку, експерти)
2. Дослідження літератури
3. Науково-практичний аналіз та дослідження
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1. Економічна модель - інструмент
Практика інших країн в галузі с.г.
1. ЄС. Joint Research Center (JRC) of the European Commission (EC)

«Служба науки та знань Європейської Комісії»
Інструменти
 Бази даних (наприклад, просторові дані використання землі, дані
виробництва, торгівлі, цін та інше)
 Програмне забезпечення (наприклад, програма обробки
фотографій з сателіту)
 Моделі економічного аналізу (АGLINK-COSIMO, CAPRI, AGMEMOD,
MAGNET, GLOBE, RegEU27)
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1. Економічна модель - інструмент
Практика інших країн в галузі с.г. (продовж.)
2. CША. United States Department of Agriculture (USDA) → Farm Sevice
Agency → Economic and Policy Analysis Staff (EPAS) «Співробітники з
питань аналізу економіки та політичної стратегії/рішень»
Інструменти
 Якісний (quantitative) аналіз на основі фактичних даних, трендів,
прикладів інших країн/секторів та експертної думки
 Використання аналітичних звітів FAPRI (Food and Agricultural Policy
Research Institute – Інститут досліджень у сфері політики с.г. та
продовольства), Світового Банку і т.д.
FAPRI: моделі часткової рівноваги
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1. Економічна модель - інструмент
Сучасна економіка – складна взаємопов’язана система
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Багато різних виробників (розмір, технології, менеджмент,
маркетинг)
Різні споживачі (різні вподобання)
Різні ринки (інші країни, регіони всередині країни)
Транспортування
Різні торгові мережі
Підтипи товарів (види хліба, м’ясних товарів, вина, масла,
борошна)
Ринки первинних та вторинних ресурсів виробництва
Макропоказники (курс валют, ВВП, зміни кількості/типу населення,
світова економіка)
...
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1. Економічна модель - інструмент
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1. Економічна
Економічна модель
модель -- інструмент
інструмент
1.
• Припущення
• Експертні оцінки

Екзогенні
показники
11
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1. Економічна
Економічна модель
модель -- інструмент
інструмент
1.
• Припущення
• Експертні оцінки

ЧОМУ?
Екзогенні
показники
12
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1. Економічна
Економічна модель
модель -- інструмент
інструмент
1.
1.

Висока складність (простота) моделі знижує її реалістичність
реалістична
нереалістична

нереалістична

Проста
модель

Складна
модель

Приклад: модель ринку вина (типи продуктів, технології, знання, ціни,
збут, земля і т.д.)
2.

Обмеженість даних, ресурсів, знань/інформації

13
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1. Економічна
Економічна модель
модель -- інструмент
інструмент
1.
Економічна модель
 Спрощує реальність
 Пояснює зв’язки між певними явищами на основі теорії, практичних
знань та експертних оцінок
 Зрозуміла та пояснювана
Результати економічного моделювання:
 дорожня карта щодо можливих наслідків політичних реформ
 всі фактори впливу на певне явище/показник не враховані
 рішення щодо політичної стратегії або реформи приймається з
врахуванням інших показників та експертних оцінок, а також з
врахуванням політичних процесів та переговорів (зокрема, з
представниками суспільства)
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2. Типи моделей для аналізу
політичних рішень в агросекторі
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Типимоделей
моделей
2.2.Типи
Найбільш поширені методологічні підходи:
Огляд літератури, аналіз даних, теоретичні моделі
Економетричний аналіз
Математичне програмування
Моделі ринкової рівноваги
• Регіональні, для країни, для груп країн або для всього світу
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2. Типи моделей
Найбільш поширені методологічні підходи:
Огляд літератури, аналіз даних, теоретичні моделі
Економетричний аналіз
Математичне програмування
Моделі ринкової рівноваги
•
•
•
•
•
•

Аналіз кількісних та якісних даних
Всі типи баз даних (cross sections, time series, panel data та їхні підтипи)
Всі підходи до оцінки коефіцієнтів
Порівняння показників до та після реформи
Використання проксі-змінних
Рівняння та системи рівнянь
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2. Типи моделей
Найбільш поширені методологічні підходи:
Огляд літератури, аналіз даних, теоретичні моделі
Економетричний аналіз
Математичне програмування
Моделі ринкової рівноваги

• Лінійні та нелінійні моделі
• «Типовий виробник» або agent-based models
• Показник, що оптимізується – прибуток, витрати, інколи
кількість виробленої продукції
• Змінні: фактори виробництва
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2. Типи моделей
Найбільш поширені методологічні підходи:
Огляд літератури, аналіз даних, теоретичні моделі
Економетричний аналіз
Математичне програмування
Моделі ринкової рівноваги
• Часткова та повна рівновага
• «Чиста торгівля, net trade models» або „Мультілатеральна торгівля,
multilateral trade models“
• Порівняльно-статичні (сomparative static) або динамічні (dynamic) моделі
• Моделі ринкової рівноваги можуть включати економетричниі аналіз та
математичне програмування
• Довгостроковий чи короткостроковий період моделювання
19
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3. Схематична модель аграрного сектора

та ланцюг «від ферми до кухні»
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3. Схема
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3. Схема
За організаційною формою
Товариство з обмеженою відповідальністю
Приватне підприємство
Фермерське господарство
Сільськогосподарський виробничий кооператив
Акціонерне товариство
Державне підприємство
Дочірнє підприємство
Виробничий кооператив
Товариство з додатковою відповідальністю
Асоціація
Відкрите акціонерне товариство
Колективне підприємство
Закрите акціонерне товариство
Кооператив
Домогосподарства
Інші

Типи виробників
За розміром земельного фонду
За спеціалізацією
За факторами виробництва
За регіональною ознакою
За технологією виробництва

Чи є інші джерела доходу, чи
є сг діяльність основною
За типом продукції виробника
(farm products)
За характеристикою голови
господарства
22
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3. Схема

Типи виробленої продукції

Тип продукції виробника:
•
•
•
•
•

Сировина
Первинна обробка
Вторинна обробка
Без упаковки та власного бренду
З упаковкою та власним брендом

• Основні продукти
• Побічні продукти
• Продукти для власного споживання
або використання
• Продукти на продаж

Тип продуктів:
• Продукти рослинництва та тваринництва
• Основні та «нішеві» продукти (як розрізнити?)

Продукти-замінники та продукти-доповнювачі у виробництві!
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3. Схема
ВИРОБНИЦТВО

Виробники
.
.
.
.

Вироблені
продукти
для
власного
використан
ня
.
.
.
Вироблені
продукти
на продаж
.
.
.

24
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3. Схема

Споживання

Типи використання с.г. сировини:

Типи споживачів-покупців:

• Для споживання
• Для корму
• Індустріальне використання

• Кінцеві споживачі (покупці товарів
для споживання-використання)
• Роздрібні продавці (також типи
продавців)
• Оптові продавці (також типи
продавців)
• Переробники

Типи кінцевих споживачів за ознаками:
•
•
•
•
•
•

Вікова
Гендерна
Регіональна
Рівень доходів
Рівень освіти
Інше (релігійна і тд)

Споживачі розрізняють продукти:
•
•
•
•
•

За якістю
За ціною
За походженням
За упаковкою
інше

Продукти-замінники та продукти-доповнювачі у споживанні!
25
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3. Схема
ВИРОБНИЦТВО

Виробники
.
.
.
.

Вироблені
продукти
для
власного
використан
ня
.
.
.
Вироблені
продукти
на продаж
.
.
.

ВИКОРИСТАННЯ
Використання продукту:
споживання, корм, індустрія
Продукти розрізняються за
їхніми характеристиками
Типи кінцевих споживачів
Роздрібні продавці
Оптові продавці
Переробники
Інші учасники ринку
(наприклад, перевізники)
26
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3. Схема
ВИРОБНИЦТВО

Виробники
.
.
.
.

ВИКОРИСТАННЯ

Вироблені
продукти
для
власного
використан
ня
.
.
.

Використання продукту:
споживання, корм, індустрія
Ціна
Продукти розрізняються за
їхніми характеристиками
Типи кінцевих споживачів
Ціна

Вироблені
продукти
на продаж
.
.
.

Ціна
Ціна
Ціна

Ціна
Роздрібні продавці

Ціна

Ціна
Оптові продавці
Ціна
Ціна Ціна
Переробники

Ціна
Інші учасники ринку
(наприклад, перевізники)

27

27

3. Схема

Ціна
Зовнішня торгівля:
• Торгівельні тарифні та нетарифні бар‘єри
• Імпортовані товари (товари-замінники)
• Експорт (перероблені і неперероблені продукти? Країни
чи світ загалом? Попит на товари в країнах імпортерах?)

Вплив інших секторів та
політичних чинників:
• Внутрішні та зовнішні
ринки факторів
виробництва
• Інвестиції в
агросектор
• Загальний стан
економіки: ВВП,
інфляція..
• Політика в
агросекторі
(держпідтримка,
регулювання,
стандарти вир-ва і тд)
• Загальна політика
• Стан світової
економіки та країн
партнерів
• Світові ціни
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3. Схема
ВИРОБНИЦТВО

Виробники:
5 регіонів, 5
типів
виробників
(3 в кожному
регіоні)

ВИКОРИСТАННЯ

Вироблені
продукти для
власного
використання
(тільки
молоко)
Вироблені
продукти на
продаж:
зернові
тваринництва
молочні
продукти

Зовнішня торгівля:
• Торгівельні бар‘єри: тарифи,
квоти
• Імпорт та експорт загалом

Використання продукту:
споживання
корм
індустрія
Ціна в Україні
Ціни в регіонах

Вплив інших секторів та політичних чинників:
•
•
•
•
•
•

Загальний стан економіки: ВВП, інфляція
Кількість населення
Монетарна політика в агросекторі (держпідтримка,
оподаткування і тд)
Загальна політика
Стан світової економіки та країн партнерів
Світові ціни
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3. Схема
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4. Теорія ринкової рівноваги

31

4. Теорія ринкової рівноваги Прийняття рішення
Прийняття рішення засновано на 3 основних елементах
• Цілі
• Доступні ресурси для досягнення цих цілий
• Альтернативні опції

Ціль
Отримання прибутку

Альтернативні опції
• Розпочати власний бізнес
• Знайти роботу, покласти
гроші в банк
• Знайти роботу на півдня,
відкрити бізнес з
партнером

Ресурси
• Час
• Стартовий капітал
• Знання

32
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4. Теорія ринкової рівноваги Прийняття рішення
Основний принцип поведінки: Суб’єкти ринку діють раціонально
Це означає:
Виробники (споживачі) обирають опцію за якої прибуток
(корисність) буде максимізовано враховуючи обмеженність ресурсів
АБО
Виробники (споживачі), маючи на меті досягнення певного рівня
прибутку (корисність), обирають опцію з мінімальними витратами

33
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4. Теорія ринкової рівноваги
P (ціна)

- consumer surplus
(надлишок-виграш
споживача)
Demand (попит)

Supply (пропозиція)

- producer surplus
(надлишок-виграш
виробника)

P*

Q*

Q, кількість продукту

34
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4. Теорія ринкової рівноваги
Продукт y
Бюджет1=P1x*x+Py*y

Бюджет2=P2x*x+Py*y

Корисність2
Q1 Продукту xQ2 Продукту x

Корисність1
Продукт x

Рx

Попит

Якщо ціна знижується, споживач
переміщається до вищого рівня
корисності шляхом заміщення більш
дорого продукту більш дешевим та
підвищуючи загальне споживання.
P1x, P2x, Py – ціни продуктів X та Y,
x,y – кількості продуктів X та Y.

Лінія попиту споживача побудована на
припущенні, що Py, бюджет споживача та
його преференції залишаються
незмінними коли змінюється Px.

P1x
P2x

Лінія попиту предятавляє «граничну
готовність платити» за продукт
Q1 Продукту xQ2 Продукту x

Продукт x
35
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4. Теорія ринкової рівноваги
Попит споживача 1

Попит

Попит споживачів 1+2

Рx

Попит споживача 2
Рx

P1x
P2x
Q1 Продукту x
Продукт x
Q2 Продукту x

Q1 + Q 3

Q2 + Q 4

Q4 Продукту x Продукт x

Q3 Продукту x

36
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4. Теорія ринкової рівновагиПопит на с.г. продукти
Попит на с.г. продукти:

• Основні продукти споживання – нееластичний попит (коефіцієнт еластичності
попиту від ціни -1 < Ed < 0)
• Неосновні продукти споживання – більш еластичний попит (коефіцієнт
еластичності попиту від ціни -∞ < Ed < -1)
• Продукти нещоденного споживання (наприклад, вино) – еластичний попит
Попит на с.г. продукти залежить від рівня доходів населення
• Якщо доходи населення доволі низькі, попитом користуються так звані основні
більш дешеві продукти (крупи, хліб, дешевші м‘ясні та молочні продукти)
• Із збільшенням доходів (в залежності від початкового рівня):
населення споживає більше продуктів загалом → замінює певну частину
основних продуктів більш дорогими...цей процес стабілізується на певному рівні
доходів населення, після чого має доволі низьку залежність від росту доходів
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4. Теорія ринкової рівноваги

Підхід модел. попиту

Еластичність попиту:

• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від ціни на цей продукт
• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від доходу
• Еластичність попиту на продукт Х в залежносіт від попиту на продукт У
Оцінка попиту:
• Оцінка попиту на продукт як однієї функції
• Оцінка попиту на продукт як частини загального попиту на продукти
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4. Теорія ринкової рівноваги

Підхід модел. попиту

Еластичність попиту:

• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від ціни на цей продукт
• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від доходу
• Еластичність попиту на продукт Х в залежносіт від попиту на продукт У
Оцінка попиту:
• Оцінка попиту на продукт як однієї функції
• Оцінка попиту на продукт як частини загального попиту на продукти
Qdx = a – b1*Px2 + b2*Py2 + b3*I2

39

39

4. Теорія ринкової рівноваги Підхід модел. попиту
Теоретичні аспекти та характеристики функції попиту, на які потрібно зважати
при моделюванні попиту:
• Негативний ефект ціни Х на попит на продукт Х (negativity of the own-price
effect)
• Симетрія значень еластичностей попиту від ціни між продуктами
замінниками (доповнювачами) (symmetry of cross-price effects)
• Умова додатності або закон Вальраса (condition of additivity or Walras’ law):
якщо враховані всі продукти, тоді сума частин бюджету має дорівнювати 1
• 0-рівень гомогенності у всіх цінах та доходах (сума еластичностей має
дорівнювати 0)
• Постійна монотонність (сontinuous monotonicity)
• Подвійна диференційність (twice differentiability)
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4. Теорія ринкової рівноваги Підхід модел. попиту
Еластичність попиту:

• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від ціни на цей продукт
• Еластичність попиту на продукт Х в залежності від доходу
• Еластичність попиту на продукт Х в залежносіт від попиту на продукт У
Оцінка попиту:
• Оцінка попиту на продукт як однієї функції
• Оцінка попиту на продукт як частини загального попиту на продукти
Almost Ideal Demand System (AIDS) – приклад моделі попиту

wi – частина витрат бюджету на продукт і, n – кількість продуктів, p ціна продукту j (всіх продуктів), Х середній бюджет домогосподарств, α β
γ – коефіцієнти, рр індекс нерівності господарств
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4. Теорія ринкової рівноваги
Продукція

Функція вир-ва

Пропозиція

Продуктивність фактора вир-ва спочатку
зростає зі спадаючою інтенсивністю, а
потім спадає (?)

Коли всі фактори враховані:
Фактор вир-ва 1 (Фактор вир-ва 2 фікс) Постійна віддача від масштабу (сonstant
returns to scale)
Загальні
Функція заг. виртат (TC)
витрати
Зростаюча віддача від масштабу
(іncreasing returns to scale)
Спадаюча віддача від масштабу
(decreasing returns to scale)

Продукція
Граничні (MC),
середні загальні
(ATC) та середні
нефіксовані (AVC)
та фіксовані
витрати (AFC)

MC ATC
AVC
AFC

Продукція

Вплив масштабу вир-ва на витрати:
Постійна економія масштабу (constant
economy of scale)
Зростаюча економія від масшатбу
(economy of scale)
Неекономія від масштабу (diseconomy of
scale)
42
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4. Теорія ринкової рівноваги

Пропозиція

Віддача від масштабу – зміна обсягу вироблених товарів із ростом обсягу використаних
факторів виробництва
Постійна віддача від масштабу (сonstant returns to scale)
Зростаюча віддача від масштабу (іncreasing returns to scale)
Спадаюча віддача від масштабу (decreasing returns to scale)
Економія від масштабу – зміна вартості загальних витрат із ростом обсягу виробництва
Постійна економія масштабу (constant economy of scale)
Зростаюча економія від масшатбу (economy of scale)
Неекономія від масштабу (diseconomy of scale)

?

Економія від масштабу ↔ Віддача від масштабу
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4. Теорія ринкової рівноваги
Граничні (MC), середні загальні
(ATC) та середні нефіксовані (AVC)
та фіксовані витрати (AFC)

Пропозиція
MC ATC
AVC

P=MC
Q

Output

Індивідуальна функція пропозиції:
• Функція граничних витрат (MC) показує зміну витрат щодо певної зміни кількості
виробленої продукції
• Максимізація прибутку відбувається на зростаючій частині кривої MC, оскільки іншої
можливості збільшення прибутку окрім як збільшити витрати немає
• У той же час, виробництво не повинно відбуватися до тих пір, поки дохід не перевищує
хоча б нефіксовані витрати
Загальна пропозиція – це горизонтальна сума індивідуальних пропозицій
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4. Теорія ринкової рівноваги

Пропозиція

Принцип максимізації прибутку заснований на 2 основоположних
припущеннях :
• Зменшення граничної кількості продукції: з певного моменту,
використання додаткової одиниці ресурсу призводить до зменшення
додаткової кількості продукції
• Засоби виробництва можуть до пеного рівня заміняти один одного
Функція виробництва
Це зображення зв’зку між засобами виробництва та кількістю
виробленої продукції
Q = F (X1, X2, X3,…., Xn)
Q - кількість виробленої продукції
X1…Xn - кільскість засобів виробництва
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4. Теорія ринкової рівноваги

Пропозиція: рослин.

Виробництво: урожайність
𝐘𝐢𝐞𝐥𝐝 = 𝐒𝐞𝐞𝐝𝐬 𝐛𝟏 × 𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐛𝟐 × 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫 𝐛𝟑 × 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞𝐫𝐲 𝐛𝟒
Yield- кількість виробленої продукції з гектара (урожайність)
Seeds- насіння
Fertilizer-добрива та засоби захисту рослин
Labor -робоча сила
Machinery-машини
b1, b2, b3, b4 -коефіцієнти

46

46

4. Теорія ринкової рівноваги

Пропозиція: рослин.

Виробництво: прибуток з га
Прибуток з га= Price of product x Yield (Input) – Price of input x Input per ha

Виробництво: засіяні га
МАКС Прибуток з га культ. 1 х ГА1 +…+ Прибуток з га культ. n х ГАn = Заг. прибуток
Обмеження:
ГА1 +… + ГАn = Заг. ГА
інші обмеження

Альтернативний підхід оцінки:
Урожайність = a + b1*x1 +…+ bn*xn
га = c + d1*x1 +…+ dn*xn
Виробництво = урожайність х га
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4. Теорія ринкової рівноваги
•
•
•
•
•
•
•

Пропозиція: тварин.

Загальна кількість ВРХ
Кількість корів
Рівень відтворення
Загальна кількість забою тварин
Кількість забою за типами тварин
Вага з каркасу
Виробництво м‘яса
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4. Теорія ринкової рівноваги

Трансмісія цін

Ціна виробника

Ціна оптового продавця
Ціна роздрібного продавця
Зв‘язок? Напрямок? Cиметричність та напрямок зміни?

Ціна роздрібного продавця =
= f (Ціна оптового продавця (Ціна виробника))
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5. Міжнародна торгівля
1) Абсолютна та відносна перевага у міжнародній торгівлі?
Міжнародна торгівля:
Країна 1

Країна 2

Світова ціна

Р

Р

P2

P1
ExQ3
Q1

ImQ
Продукт

Q3

3

Q2

Продукт
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5. Міжнародна торгівля
• Припущення «закритої країни»
• Припущення «маленької відкритої країни»
• Припущення «великої відкритої країни»

• Моделі чистої торігвлі
• Моделі білатеральної торгівлі
• Припущення Армінгтон
• Оцінка попиту на імпорт
• Оцінка попиту на експорт у певній країні
• Оцінка функції експорту у певній країні
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