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Постановка проблеми. На глобальному 
рівні обсяги торгівлі сільськогосподарською 
продукцією збільшилися у всіх регіонах країн, 
що розвиваються. Це свідчить про те, що 
виробництво продуктів харчування у цих кра-
їнах збільшується на фоні зростання попиту, 
який зумовлюється економічними, соціаль-
ними та демографічними факторами. Цей 
факт підтверджує гіпотезу про пряму залеж-
ність обсягів виробництва продуктів харчу-
вання від зростання доходів і чисельності 
населення. Визначені тенденції світової тор-
гівлі продовольством є визначальними умо-
вами спрямування розвитку аграрного сектору 
економіки України. З огляду на стратегічний 
характер ринку зерна необхідно дослідити 

основні його тенденції в Україні та окреслити 
можливості подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий 
внесок у дослідження проблем формування та 
функціонування ринку зерна та його кон’юнктури 
здійснили вітчизняні дослідники: В.Г. Андрійчук, 
В.Я. Амбросов, В.І. Бойко, О.Д. Гудзинський, 
С.І. Дем’яненко, М.Ю. Єрмаков, С.М. Кваша, 
І.Т. Кіщак, М.Г. Лобас, Ю.Я. Лузан, С.В. Май-
стро, М.Й. Малік, П.М. Макаренко, В.Я. Месель-
Веселяк, П.Т. Саблук, Л.М. Худолій, В.С. Шеба-
нін, О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпичак, В.М. Яценко, 
О.М. Яценко та ін. З огляду на вагомість здо-
бутків дослідників у напрямы розвитку ринку 
аграрної продукції загалом та зерна зокрема 
залишається актуальною необхідність безпе-
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рервного моніторингу зернового ринку з метою 
встановлення перспектив його розвитку.

Постановка завдання. Визначити сучас-
ний стан світового ринку зерна та обґрунту-
вати ступінь впливу України на його розвиток. 
Визначити перспективи розвитку ринку зерна 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Важливе 
значення в експортній орієнтації України має 
врахування ризику відкритості до міжнарод-
них ринків сільськогосподарської продукції, 
оскільки ринкові коливання мають значний 
вплив на продовольчу безпеку держави. 
У цьому контексті навіть коливання тимчасо-
вого характеру можуть привести до суттєвих 
наслідків для внутрішніх виробників, оскільки 
вони недостатньо підготовлені до протисто-
яння ринковим ризикам. Зростання імпорту 
може викликати спад внутрішнього вироб-
ництва, що вплине як на виробників, так і на 
споживачів. Такі тенденції можуть сприяти 
скороченню доходів та розповсюдитися на 
інші сектори економіки, що може негативно 
вплинути на продовольчу безпеку. 

У більшості висхідних країн підприємства 
сільського господарства (виробничі, пере-
робні, торгівельні) не мають досить можли-
востей для компенсації ризиків, пов’язаних із 
коливаннями ринків, тому необхідно викорис-
товувати обережний підхід щодо відкритості 
економіки для торгівлі сільськогосподарською 
продукцією з упровадженням дієвих гарантій 
на нові торговельні угоди. У цьому контексті 
постає низка питань, пов’язаних із перегля-
дом виробничих напрямів сільського госпо-
дарства з огляду на вимоги глобальної еконо-
міки. Нашими дослідженнями доведено, що 
торгівля традиційними видами продукції на 
зовнішніх ринках сприяє появі нових видів хар-
чових продуктів із подальшою диверсифіка-
цією раціону харчування. Навіть виробництво 
основних видів продовольства здійснюється 
та зростає одночасно зі збільшенням вироб-
ництва товарних культур, при цьому відбува-
ється підвищення загального розміру доходу 
домогосподарств. За таких умов завдяки 
збільшенню виробництва товарних культур, 
підвищується рівень життя фермерів та сіль-
ськогосподарських працівників, що сприяє 
зміцненню продовольчої безпеки країни. 

Світовий продовольчий ринок характери-
зується зростанням обсягів торгівлі зерном, 
що зумовлено збільшенням попиту та про-
позиції на зернову групу товарів. За даними 
Продовольчої і сільськогосподарської орга-
нізації ООН (ФАО), світовий обсяг вироб-

ництва зернових у період з 2007/2008 по 
2017/2018 маркетингові роки (м.р.) харак-
теризується постійним зростанням та у 
2017/2018 маркетинговому році становив 
2626,7 млн т. Обсяги пропозиції зернових 
на світовому ринку також характеризуються 
поступовим зростанням та сягнули позначки 
3330,8 млн т [1, с. 47]. 

Щодо рівня споживання зернових слід 
відмітити загальні тенденції зростання до 
рекордного рівня в останній рік – 2599,6 млн т. 
Перевищення виробництва над споживанням 
дало змогу сформувати перехідні запаси 
у розмірі 725,8 млн т, що також засвідчує 
збільшення глобального показника співвідно-
шення обсягів запасів і споживання з 20,5% у 
2007/2008 м.р. до рівня 27,1% у 2017/2018 м.р 
[6, 174]. Співвідношення запасів основних 
експортерів до рівня їх використання стано-
вило 16,9%, що сприяє активізації конкурент-
ної боротьби за ринок та волатильність цін, 
що відбивається на ринку експорту зернових 
України та доходах аграрних виробників.

Дослідженнями продовольчого та кор-
мового сегментів встановлено, що про-
позиція на ринку продовольчої пшениці у 
2017/2018 м. р. становила майже 1 млрд т, а 
споживання – 740 млн т. Глобальний показник 
співвідношення обсягів запасів і споживання 
підвищився до рівня 33%. Запаси пшениці у 
світі сягають 257 млн т. Значне збільшення 
запасів пояснюється зростанням запасів у 
Китаї, Росії, що компенсувало їх скорочення 
у Північний Америці. Визначені тенденції роз-
витку ринку продовольчого зерна свідчать про 
впливовість показника запасів. Зростання 
обсягів запасів сприяє зниженню цін, оскільки 
перевищення пропозиції над попитом має 
закономірні ринкові наслідки. 

Необхідність пошуку напрямів підвищення 
ефективності експорту сільськогосподар-
ської продукції визначає важливість дослі-
джень ринку зерна кормового використання, 
зокрема ячменя та кукурудзи. Порівняно з 
ринком продовольства обсяги торгівлі зер-
ном кормового використання зберігаються на 
рівні 182,4 млн т майже три роки. Окрім цього, 
збільшується обсяг виробництва та пропози-
ції. Таким чином, збільшення обсягів експорту 
кормового зерна Україною не можна вважати 
перспективним напрямом розвитку аграрного 
сектору. У цьому контексті актуалізується 
проблема пошуку ефективних ринків збуту, 
які характеризуються значними обсягами спо-
живання, можливістю ефективної логістики 
перевезень, достатнім рівнем дипломатичних 
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домовленостей про можливість здійснення 
торговельних операцій. 

Основними світовими виробниками зерно-
вих у 2017/2018 м. р. є Китай (499,9 млн т), 
США (436,4 млн т), Індія (248,1 млн т), Росія 
(125,9 млн т), Бразилія (109,9 млн т), Арген-
тина (67,3 млн т), Україна (61,5 млн т), Канада 
(56,2 млн т), Індонезія (48,4 млн т), Пакистан 
(38,9 млн т). На зазначені країни припадає 
66% усього світового виробництва зернових, 
у тому числі частка України становить 2%. 
У 2018 р. обсяг виробництва зернових стано-
вив 62 млн т [5, c. 45; 6, c. 173]. 

У 2017 р. в Україні було вироблено близько 
1,9 млн т пшеничного борошна, що на 
11,4 тис. т менше, ніж у попередньому році. 
Загальна кількість підприємств, які здійсню-
ють переробку зерна, становить 359, з них ті, 
які офіційно виробляють протягом року понад 
1 тис. т борошна – 141. Підприємств, які виро-
бляють за рік 12 тис. т, налічується всього 39. 
Загалом 44,3% усього борошна у 2017 році було 
вироблено 10 найбільшими підприємствами.

У 2017 р. експорт борошна становив 
443,29 тис. т, що на 20% більше, ніж у попере-
дньому році. Основними експортерами висту-
пили такі країни, як Китай (93,13 тис. т), Ангола 
(47,83 тис. т), Молдова (36,44 тис. т). Окрім 
цього, було експортовано 1,48 тис. т борошна 
з інших видів зернових у Хорватію, Польщу 
та Молдову. Таким чином, наявні тенден-
ції розвитку експорту борошна свідчать про 
перспективність цього напряму, насампе-
ред світовий ринок борошна характеризу-
ється значною місткістю, що складається з 
14 млн. т (4,6 млрд. дол. США). Але умови кон-
куренції є досить жорсткими з позиції тариф-
них і нетарифних бар’єрів країн, вимог покуп-
ців щодо якості продукції. Зокрема, Індонезія є 
одним із найбільших світових імпортерів пше-
ниці, обсяг імпорту становить 2,4 млрд дол. 
США з тарифним режимом мита на рівні 5%. 
Водночас пшеничного борошна імпортовано 
лише на 2,4 млрд дол. США, що зумовлено 
розміром мита у 30% [1, c. 35–67]. 

Реалізації експортного потенціалу для 
борошномельної галузі України є однією з 
можливостей генерування додаткового при-
бутку, оскільки країна має потужне виробни-
цтво зернових на рівні 60 млн т та розвинуту 
мережу переробних підприємств із сукупною 
потужністю переробки 6–7 млн. т зерна на рік. 
Однак слід визначити низку обмежень роз-
витку цього напряму, про що свідчить скоро-
чення виробництва борошна за 10 років на 
30% [6, c. 174]. Головними причинами скоро-

чення виробництва слід вважати примусове 
довготривале зосередження виробників на 
забезпеченні попиту внутрішнього ринку. Зни-
ження рівня попиту зумовлене низькою купі-
вельною спроможністю населення, від’ємним 
демографічним трендом, державним ціновим 
регулюванням тощо.

Складність виходу на світовий ринок 
борошномельної продукції зумовлюється 
також високим рівнем консолідації, зокрема 
Туреччина, Казахстан та Пакистан контролю-
ють понад 40% світового експорту борошна та 
мають усталену регіоналізацію поставок, що 
регулюється чинною угодою про вільну тор-
гівлю з основними імпортерами. Окрім цього, 
лідируючі позиції Туреччини та Казахстану 
сформувалися під дією державної політики 
підтримки зернопереробної галузі в цих кра-
їнах. Підприємства борошномельної галузі 
Туреччини здійснюють господарську діяль-
ність у спеціальному митному режимі – сиро-
вина не обкладається податком. Конкурент-
ними перевагами цих підприємств є також 
низький рівень логістичних витрат, що пояс-
нюється близькістю морських портів [5, с. 106]. 

У Казахстані конкурентною перевагою є 
орієнтація виробництва на борошно з твердих 
сортів пшениці та збагачене борошно. При 
цьому обов’язковість фортифікації затвер-
джено на законодавчому рівні. За таких умов 
рівень конкурентоспроможності борошна 
досить високий, оскільки збагачена продукція 
користується значним попитом на світовому 
ринку. Таким чином, вихід вітчизняних вироб-
ників борошна на світовий ринок можливий 
за умови розширення асортименту продукції. 
Дослідженнями встановлено, що в європей-
ських країнах високий рівень попиту на різно-
види борошна, зокрема, борошно хлібопекар-
ське, макаронне, млинці, для крекерів, для 
печива, піци тощо. Також користуються попу-
лярністю борошняні мікси: борошна із зазна-
ченням конкретного показника його сили та 
нових продуктів помелу зі спельти, безглюте-
нової продукції тощо. Щорічно підвищується 
світовий попит на органічну продукцію, що 
можна вважати можливістю розширення екс-
порту готової продукції. 

Виробництво товарної сільськогоспо-
дарської продукції в Україні забезпечується 
середніми та дрібними фермерськими госпо-
дарствами. Тому експортна орієнтація галузей 
сільського господарства має здійснюватися 
шляхом залучення їх до участі в експортних 
ланцюгах постачання продовольства. Зрос-
тання обсягів експортних надходжень може 
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забезпечити виробникам можливість спожи-
вати харчові продукти більш широкого асор-
тименту та високої якості. На національному 
рівні надходження від експорту товарних куль-
тур можуть використовуватися для подолання 
негативних наслідків збільшення видатків на 
імпортні продукти харчування у період зрос-
тання світових цін на продовольство. 

Визначальним фактором впливу на струк-
туру світової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією є посилення позицій внутрішньої 
торгівлі фірм на фоні розвитку виробничо-
збутових ланцюгів та вертикальної інтеграції. 
Наприклад, у США в останні роки на такий 
вид торгових потоків припадало 48% імпорту 
та 29% експорту товарів. Таким чином, можна 
стверджувати, що вплив процедур та стан-
дартів мультинаціональних компаній на пере-
біг світової торгівлі стає більш значущим, ніж 
торговельна політика держави. Важливим є 
також вплив трансфертного ціноутворення 
мультинаціональних компаній на формування 
цін світових ринків [5, с. 105]. 

Наслідками окреслених тенденцій є кон-
центрація експорту сільськогосподарської 
продукції певною групою країн, що значно 
послаблює вплив міжнародних домовленос-
тей на перебіг змін структури світової торгівлі. 
Таким чином, відсутність стабільності обся-
гів виробництва, нестійкість кон’юнктури на 
внутрішніх ринках, зміни політики експорте-
рів та імпортерів можуть негативно впливати 
на загальний перебіг міжнародної торгівлі в 
аспекті ціноутворення, що може суттєво впли-
нути на продовольчу безпеку світу. З позиції 
синергетичного підходу спостерігаємо тен-
денції хаотичного розвитку глобальної еко-
номічної системи. Підтвердженням цьому є 
зміни умов торгівлі сільськогосподарською 
продукцією, що посилюються негативними 
наслідками зростаючої фрагментації світо-
вого виробництва та його реорганізацією у 
складні глобальні виробничо-збутові ланцюги. 

Глобальні виробничо-збутові ланцюги є 
сполучною ланкою між конкурентоспромож-
ністю, торгівлею, зростанням та розвитком. 
На думку фахівців, участь у таких ланцюгах 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності, 
більш повній інтеграції у загальні інвестиційні 
потоки, що дає змогу використовувати доступ 
до нових видів виробничих технологій. Це 
може сприяти переходу до виробництва про-
дукції з вищим рівнем додаткової вартості. За 
таких умов соціально-економічне зростання 
буде проявлятися у виникненні високоопла-
чуваних робочих місць, більш ефективному 

використанні ресурсів, що має бути забезпе-
чене політичною стабільністю [7, c. 40].

Залучення України як певної ланки глобаль-
ного виробничо-збутового ланцюга сільськогос-
подарської продукції унеможливлює викорис-
тання потенціалу в певних ринкових сегментах 
на основі спрощення додаткових умов та вимог 
для партнерів, що дасть змогу розширити екс-
порт товарів та послуг. Варто зазначити, що 
транснаціональні агропромислові компанії 
займають домінантне положення у глобаль-
них ланцюгах, оскільки відрізняються високою 
мобільністю, тому часто відіграють ключову 
роль на світових ринках продовольства. Такі 
компанії мають реальні фінансові можливості 
здійснювати інвестиції у висхідні країни, які 
викликають зацікавленість з огляду на наяв-
ний потенціал сільського господарства, насам-
перед в аспекті забезпеченості земельними 
ресурсами. Використання таких переваг може 
послаблювати позиції країни щодо обрання 
напрямів ведення зовнішньої політики. 

Успішний перебіг інтеграційних процесів, 
які нині є основним пріоритетом як висхід-
них країни, так і України, буде забезпечува-
тися шляхом підвищення доступності торгівлі 
та прямих іноземних інвестицій за рахунок 
передачі знань та технологій, що є важливим 
етапом трансформацій. Однак інтеграційні 
процеси полягають у залученні національних 
економік до глобальних виробничо-збутових 
ланцюгів, що можливо лише за умов відпо-
відності виробництва світовим стандартам 
якості та ефективності.

Розвиток світового ринку сільськогоспо-
дарської продукції в останнє десятиліття 
відбувався відповідно зі зростанням потреб 
та вимог споживчих ринків висхідних країн. 
Стійке економічне зростання та підвищення 
рівня доходів паралельно з відтоком насе-
лення у міста в країнах із трансформаційною 
економікою одночасно супроводжувалося 
змінами попиту на продукти харчування у 
напрямі підвищення якості. Зростання попиту 
на фрукти, овочі, м’ясну та молочну продукцію 
приводить до зміцнення позицій мультинаці-
ональних продовольчих компаній роздрібної 
торгівлі, головними вимогами яких є якість, 
свіжість та безпека.

Незважаючи на підвищення вимог до стан-
дартів якості, особливо помітно зростає попит 
на сільськогосподарську продукцію та про-
дукти харчування у країнах, що розвиваються, 
зокрема на продукти з високою доданою вар-
тістю: м’ясну та молочну продукцію, рибу та 
рибопродукти, овочі, фрукти. Потреба забез-
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печити цими видами продукції відповідно до 
стандартів надала особливого значення про-
цедурам контролю якості у межах виробничо-
збутових ланцюгів, що вплинуло на порядок 
їх організації у світових масштабах у частині 
підвищення ступеня вертикальної координа-
ції та модернізації системи збуту. Такі тенден-
ції привели до значного поширення впливу 
мультинаціональних продовольчих компа-
ній, таких як Archer, Daniels, Midland, Bunge, 
Cargill, Louis, Dreyfus [5, c. 67–98].

Ланцюги забезпечення відіграють важливу 
роль у доступі дрібних виробників на ринки 
через передачу технологій для підвищення 
рівня виробництва шляхом надання необ-
хідних виробничих ресурсів та гарантова-
них каналів збуту. Фермерські господарства 
як учасники виробничо-збутових ланцюгів 
отримують можливість підвищення доходів 
із подальшим результатом для ефективності 
сільського господарства загалом. Але дрібні 
фермерські господарства зазвичай мають 
обмежені можливості доступу до виробничо-
збутових ланцюгів, оскільки сільськогоспо-
дарські ринки в слаборозвинутих країнах з 
низьким рівнем доходу характеризуються 
недосконалими ринковими механізмами. 
У зв’язку з цим на частку дрібних фермер-
ських господарств припадає значна частина 
виробленої сільськогосподарської продукції 
з низькою якістю, є обмеження доступу їх до 
факторів виробництва, фінансування. 

У напрямі їх реалізації першочергового зна-
чення набувають пріоритети аграрної структур-
ної політики, яка є системою заходів, спрямо-
ваних на формування ефективного аграрного 

сектору, розбудованого на основі розвитку 
агробізнесу та багатоукладності на селі. 

Висновки. Основним напрямом аграрної 
структурної політики трансформацій аграр-
ного сектору обрано експортну орієнтацію 
виробництва сільськогосподарської продук-
ції. Перебіг інтеграційних процесів має бути 
спрямовано у бік висхідних країн шляхом 
встановлення зв’язків та укладання трансна-
ціональних контрактів, які характеризуються 
підвищеним рівнем ризику, але повною мірою 
можуть забезпечити реалізацію потенціалу 
сільського господарства України. Механізм 
реалізації експортоорієнтованого напряму 
полягає у розбудові транспортних, логістич-
них ланцюгів та інфраструктури. 

Важливе значення має те, що з причорно-
морських держав Україна має найдовшу при-
морську смугу, розвинений транспортний комп-
лекс, портове господарство. У цьому контексті 
особливе значення має потенціал південних 
регіонів, який характеризується вигідним гео-
графічним розташуванням, значною довжиною 
морських кордонів, площею водного простору, 
високим індексом транзитивності, наявністю 
портового комплексу, вагомим обсягом зовніш-
ньоторговельного обороту. Головними фак-
торами, що перешкоджають використанню 
потенціалу морських транспортних сполучень, 
є відсутність координації всіх видів транспорту. 
Така координація має ґрунтуватися на злаго-
дженості та комплементарності шляхом логіс-
тичного управління комбінованими перевезен-
нями. Відсутність якісних логістичних послуг 
створює перешкоди у діяльності міжнародних 
транспортних кордонів.

Рис. 1. Концепція розвитку ринку зерна в Україні
Джерело: власні дослідження [7, 141]
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