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The aim of the article is to identify trends in and prospects for the development 
of the agricultural commodities market in a globalized economy. As a result of 
the study, it is found that identifying and investigating the development direc-
tions of the domestic agricultural commodities market are important tools in 
the system of measures for increasing competitiveness of agricultural com-
modities, forecasting development of the industry and adapting it to trends in 
the global agricultural commodities market. Based on the data for the period 
2012–2016, the trends in the exports and imports of agricultural commodities 
in Ukraine are analyzed and the following features revealed: a decrease in 
exports with a simultaneous decline in exports of agricultural commodities; 
the main market for Ukrainian agricultural commodities remains the Asian 
market. It is established that in the global perspective, agricultural commodi-
ties markets stay well balanced due to the positive trends of maintaining high 
export opportunities of countries and relatively stable world prices. The pre-
dicted values of the world Agricultural Price Index up to 2024 are obtained. 
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Цель статьи заключается в определении тенденций и перспектив 
развития агропродовольственного рынка в условиях глобализации 
экономики. В результате исследования было установлено, что иден-
тификация и исследование направлений развития отечественного 
рынка аграрной продукции являются важным инструментом в систе-
ме мер по повышению конкурентоспособности продукции сельского 
хозяйства, прогнозированию развития отрасли и её адаптации к гло-
бальным трендам развития мирового агрорынка. На основе данных 
за период 2012–2016 гг. исследована динамика экспорта и импорта 
аграрной продукции Украины, и выделено следующее: сокращение экс-
порта с одновременным сокращением экспорта агропромышленной 
продукции; основным рынком сбыта украинской сельскохозяйствен-
ной продукции остается рынок Азии. Установлено, что в глобальной 
перспективе рынки аграрной продукции остаются хорошо сбалан-
сированными благодаря положительным трендам сохранения высо-
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Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті до-
слідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом 
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бальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції 
України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української 
сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре 
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вано прогнозні значення індексу світових цін на аграрну продукцію до 2024 р. Для покращення позицій українських товаровиробників на світовому 
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Вступ. У сучасних умовах вітчизняний ринок аграр-
ної продукції став невід’ємною частиною світового ринку 
продовольства, що забезпечило як переваги, так і певні 
ризики. Ідентифікація і дослідження напрямів розвитку 
вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інстру-
ментом у системі заходів із підвищення конкурентоспро-
можності продукції сільського господарства, прогнозу-
вання та адаптації галузі до глобальних трендів розвитку 
світового агроринку. 

Окрім цього, за прогнозами світової Продовольчої 
і сільськогосподарської організації (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations – FAO), до 2050 р. при 
збереженні нинішньої динаміки і темпів зростання на-
селення планети збільшиться до 9,7 млрд осіб. Внаслідок 
цього глобальний попит на різні види аграрної продукції 
і продовольчих товарів стабільно зростатиме. Це зумовлює 
необхідність збільшення темпів виробництва достатньої 
кількості якісного продовольства для задоволення зрос-
таючих потреб глобального аграрного ринку. При цьому 
основні зусилля нині спрямовуються на усунення тариф-
них і нетарифних бар’єрів у міжнародній торгівлі продо-
вольством, що повинна здійснюватися без перешкод за 
відносно стабільних цін із тим, аби будь-які країни могли 

у міру потреби доповнювати своє виробництво за рахунок 
імпорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний 
стан дослідження розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності та виходу українських товаровиробників на світовий 
ринок характеризується розмаїттям загальнотеоретичних 
і прикладних наукових розробок вітчизняних і закордон-
них учених. Так, значущість інтеграції України у світову 
економіку розкрито у працях О. Бородіної [1], М. Горлачу-
ка [2], А. Рябчика та О. Волинець [3], І. Сальман та М. Іба-
тулліна [4], C. Тивончук та Я. Тивончук [5]. Дослідженням 
окремих продуктових ринків займалися такі вчені, як: 
Є. Гаваза [6], М. Гарбуз [7], В. Ємцев [8], М. Присяжнюк [9], 
А. В. Рябчик, О. П. Волинець [3], І. Ю. Сальман, М. І. Ібатул-
лін [4] та інші.

Однак, попри значні наукові напрацювання, про-
блеми наукового обґрунтування впливу факторів глобалі-
зації на розвиток ринків аграрної продукції в цілому, так  
і в окремих сегментах залишають недостатньо вивченими 
та потребують подальшого опрацювання. 

Метою цієї статті є визначення тенденцій і перспек-
тив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалі-
зації економіки.

ких экспортных возможностей стран и сравнительно стабильных 
мировых цен. Рассчитаны прогнозные значения индекса мировых цен 
на аграрную продукцию до 2024 г. Для улучшения позиций украинских 
товаропроизводителей на мировом рынке агропродукции предложен 
следующий комплекс мероприятий: развитие инновационных техно-
логий выращивания и улучшения технического оснащения отраслей 
АПК с целью повышения качества производимой продукции с обеспе-
чением требований мировых стандартов; содействие кооперации 
и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей; совер-
шенствование логистики продвижения украинских продуктов на ми-
ровой рынок с целью избежания потерь по цене и качеству; развитие 
транспортной инфраструктуры; государственная поддержка круп-
нотоварного экспортоориентированного производства. Перспекти-
вами дальнейших научных исследований в данном научном направле-
нии является разработка организационно-экономического механизма 
регулирования рынка аграрной продукции в условиях глобализацион-
ных вызовов с целью развития отечественной аграрной продукции на 
мировых рынках.
Ключевые слова: агропродовольственной рынок, экспорт, импорт, 
аграрная продукция, тренды развития, глобализация экономики.
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To improve the position of Ukrainian producers in the global agricultural com-
modities market, the following set of measures is proposed: developing in-
novative production technologies and improving the technical equipment in 
branches of the agricultural sector in order to enhance the quality of manufac-
tured products to meet international standards; facilitating cooperation and 
integration of agricultural producers; improving logistics in promoting Ukrai-
nian products on the world market in order to avoid losses in price and qual-
ity; developing transport infrastructure; ensuring state support for large-scale 
export-oriented production.
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modities, development trends, globalization of the economy.
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Виклад основного матеріалу дослідження. За 
останні роки обсяги міжнародної торгівлі щорічно зрос-
тають і нині сягають близько 17,7 трлн дол., з яких 8,5 % 
припадає на аграрну продукцію, ринок якої є одним із най-
більш ліквідних і конкурентоспроможних, а попит на неї 
стабільний та передбачуваний. В цілому світова торгівля 
аграрною продукцією зберігає досить позивну динаміку 
зростання: її обсяги за останнє десятиріччя зросли майже 
в 1,5 разу – до 1,5 трлн дол.

Згідно з даними міжнародної міжурядової організа-
ції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) середньорічні 
темпи приросту всього обсягу світової торгівлі аграрною 
продукцією становили 3,4 %, у тому числі безпосередньо 
в країнах, що розвиваються 4,9 %, із перехідною економі-

кою 7 % та із розвинутою – 2,2 %. Основною тенденцією 
останніх років є доволі примітне зниження у структурі сві-
тової торгівлі продовольством питомої ваги країн із роз-
винутою економікою за рахунок тих, що розвиваються, та 
з перехідною економікою. 

В Україні сучасний стан зовнішньої торгівлі зале-
жить від соціально-економічного стану національної еко-
номіки в цілому та від зовнішньоекономічної політики, яка 
проводиться урядом країни. Україна є одним з найбільших 
світових виробників та експортерів аграрної продукції, ви-
рощуючи понад 60 млн т зернових та більше 10 млн т на-
сіння соняшника на рік. 

Загальну динаміку експорту, імпорту аграрної про-
дукції України у 2012–2018 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка експорту, імпорту аграрної продукції України у 2012–2018 рр., млн дол.

Період
експорт аграрної продукції Імпорт аграрної продукції Коефіцієнт 

покриття імпорту 
експортоммлн дол. у % до загального 

обсягу експорту України млн дол. у % до загального обсягу 
імпорту України

2012 17,9 26,0 7,5 8,9 0,42

2013 17,0 26,9 8,2 10,6 0,48

2014 16,7 31,0 6,1 11,2 0,37

2015 14,6 38,3 3,5 9,3 0,24

2016 15,3 42,0 3,9 10,0 0,25

2017 17,8 41,1 4,3 8,7 0,24

2018 18,6 39,3 5,1 9,0 0,27

Джерело: складено і розраховано авторами за [10; 11]

Тенденцією протягом 2012–2016 рр. було скорочен-
ня експорту з одночасним скороченням експорту агропро-
мислової продукції. Незважаючи на загальний негативний 
тренд, у 2017 р. спостерігалося зростання експорту, в тому 
числі і на сільськогосподарську продукцію. За 2017 р. за-
гальний експорт продукції склав 43,3 млрд дол. США, що 
на 19 % більше, ніж за 2016 р. А за результатами 2018 р. за-
гальний експорт продукції з України становив 47,3 млрд 
дол. США, що на 9,2 % більше порівняно з 2017 р.

Динаміка експорту аграрної продукції демонструвала 
аналогічний тренд як і решта експортних товарів, проте тем-
пи скорочення експорту аграрної продукції були меншими, 
ніж загального, і, незважаючи на спад після кризових 2012–
2013 рр., зростання поставок спостерігалось вже у 2016 р. Іс-
торично рекордний обсяг експорту аграрної продукції спо-
стерігався у 2012 р. і склав близько 17,9 млрд дол. США. 

Проте цей показник було перевершено – за резуль-
татами 2018 року було реалізовано за кордон продукції 
аграрної продукції на 18,6 млрд дол. США.

Таким чином, за останні 10 років експорт аграрної 
продукції з України виріс удвічі.

За даними рис. 1 спостерігається збільшення за 
останні п’ять років частки продукції АПК у структурі екс-
портної виручки України зросла з 31 % у 2014 р. до 39,3 % 
у 2018 р. Проте варто зазначити, що основу аграрного екс-
порту все ще становить експорт сировини, а саме продук-

ція рослинного походження – пшениця, кукурудза, ячмінь 
та соєві боби. Частка цієї продукції у структурі становить 
порядку 55 % (рис. 2).

За даними рис. 2 видно, що левову частку в аграрно-
му експорті займає соняшникова олія, обсяг її реалізації за 
2018 р. склав 4,1 млрд дол. США. Україна вже декілька ро-
ків поспіль є світовим лідером з виробництва й експорту 
соняшникової олії. Решту ключових позицій займають зер-
нові культури (кукурудза, пшениця, ячмінь), а також олійні 
(соєві боби) і продукти переробки олійних (макуха соняш-
никова). Ці ТОП-10 продуктів становлять 81 % всього екс-
порту агропродовольчих продуктів з України [5; 6].

Основним ринком збуту української сільськогос-
подарської продукції залишається ринок Азії, котрий 
дещо зменшив частку у структурі українського експорту 
у 2018 р. – до 44,6 %, з 45 % – у 2017 р. (рис. 3).

Основними країнами-партнерами з Азії у 2018 р. ви-
ступали Індія, Туреччина і Китай. На другому місті – країни 
ЄС, з часткою в 33 %, де головними партнерами є Нідер-
ланди, Іспанія і Італія. Трійку лідерів закривають країни 
Африки, котрі, своєю чергою, займають 12,3 %. Основними 
партнерами з Африки є Єгипет, Туніс і Марокко.

Імпорт після кризових 2012–2013 рр. також демон-
стрував спад. Проте починаючи з 2016 р. спостерігається 
нарощення імпортних закупок Україною, як всієї продукції, 
так і агропродовольчої. 
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У 2017 р. імпорт продукції АПК зріс на 10,5 % порів-
няно з 2016 р. і досяг 4,3 млрд дол. США. А за результата-
ми 2018 р. загальний експорт продукції з України становив 
56,9 млрд дол. США, що на 14,7 % більше порівняно з 2017 р. 
Водночас імпорт агропродовольчої продукції за цей період 
зріс на 18,6 % і становив 5,1 млрд дол. США (рис. 4).

Серед імпорту аграрної продукції України першу по-
зицію займає морожена риба, за 2018 р. об’єм закупівель 
склав 351,6 млн дол. США. На другому місці знаходиться 
тютюнова сировина (263,2 млн дол. США), а на третьому – 
насіння соняшнику (258,3 млн дол. США). Частка Топ-10 
продуктів агропродовольчого імпорту України становить 
43 % (рис. 5). Останніми роками Україна нарощує імпорт 
з Польщі, яка займає першу сходинку у структурі імпорту 
аграрної продукції України (рис. 6). 

За весь 2018 р. імпорт з Польщі, яка займає першу 
сходинку у структурі імпорту аграрної продукції України, 
становив 469,7 млн дол. США. На другій позиції знаходить-
ся Німеччина – 435,8 млн дол. США, а третє місце займає 
Туреччина – 371,6 млн дол. США. Сумарно Топ-10 країн-

постачальників агропродовольчої продукції в Україну за-
ймають 51 % всього агропродовольчого імпорту України.

За даними FAO, підвищення цін на продовольство 
характеризується їх загальною волатильністю для сіль-
ськогосподарської продукції, що пояснюється еластичніс-
тю попиту і кліматичними змінами і зумовлює зменшення 
пропозиції аграрної продукції. 

Аналіз останніх даних продовольчого прогнозу FAO 
свідчить, що у глобальній перспективі ринки аграрної про-
дукції залишатимуться добре збалансованими завдяки по-
зитивним трендам збереження високих експортних мож-
ливостей країн і порівняно стабільним світових цін. Якщо 
проаналізувати динаміку світових цін на аграрну продук-
цію, то за період 2000–2018 рр. індекс цін на продовольство 
зріс майже удвічі (із 91,1 до 171,6). Найбільше зростання 
відбулося у 2011 р. – до 229,9 (рис. 7).

Відповідно до побудованого прогнозу середньорічне 
збільшення індексу становитиме 6,1 %. Коефіцієнт досто-
вірності апроксимації R² показує 81 % вірогідності збере-
ження такої тенденції. 
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Однак багато аналітичних розрахунків вказує на те, 
що відбуватиметься підвищення глобальних цін на аграрну 
продукцію. Таке коливання цін є передчасним індикатором 
можливого наближення і тривалої нестачі продовольчих 
товарів на світових сільськогосподарських ринках, що та-
кож має певне підґрунтя. Волатильність цін також безпо-
середньо пов’язують із відсутністю наявного балансу між 
попитом і пропозицією на ринку.

Глобальні ціни аграрного ринку суттєво впливають 
на внутрішні реалізаційні й експортні ціни, що поряд із 
фактором коливання національної валюти значно підви-
щує фінансові ризики для вітчизняних аграріїв. 

Однак усі перелічені вище погляди на цю проблему 
ще не дозволяють повною мірою її прояснити та виявити 
глибинні причини, які зумовлюють періодичне зниження 
цін на світовому ринку.

Динаміка індексу цін на аграрну продукцію в Украї-
ні (рис. 8) відображає зростаючу тенденцію у 2014 р. – на 

24,3 відсоткових пунктів порівняно з 2013 р., у 2015 р. – на 
54,5 пункти порівняно з 2014 р. Наступний 2016 р. характе-
ризується зменшенням індексу цін на продовольство, що 
можна пояснити стабілізацією курсу національної валюти 
щодо курсу американського долара. Індекс цін на аграрну 
продукцію в Україні з початку 2019 р. поступово зростав 
і  за квітень становив 103,5 %. 

Додатковою складністю щодо завоювання світово-
го ринку українськими товаровиробниками є високий рі-
вень конкуренції на ньому. Концентрація провідних країн-
експортерів на світових ринках аграрної продукції доволі 
висока.

Процеси глобалізації, економічна лібералізація сві-
тового продовольчого ринку та інтеграції України у світову 
господарську систему вимагають здійснення заходів щодо 
розвитку вітчизняних товарних ринків, зокрема ринку 
аграрної продукції. Водночас ці процеси зумовлюють не-
обхідність зміни та адаптації системи регулювання ринку 
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агропродовольчої продукції. В таких умовах пріоритетного 
значення набувають питання забезпечення дієвості інстру-
ментів макроекономічного регулювання, що дозволить 
мати експортоорієнтовану спрямованість агропродоволь-
чого ринку.

Визначальними глобалізаційними викликами, що 
впливають на адаптацію агропродовольчого ринку в умо-
вах макроекономічної нестабільності, є: продовольча без-
пека та розвиток сільського господарства; економічне 
зростання та соціальна інтеграція; зайнятість і людський 
капітал; безпека навколишнього середовища та ресурсів; 
майбутнє Інтернету, світової фінансової системи; глобаль-
на злочинність і боротьба з корупцією; міжнародна торгів-
ля та інвестиції.

Для того щоб українські товаровиробники могли пе-
ремагати у жорсткій конкурентній боротьбі та покращува-
ти свої позиції на таких ринках, необхідно запроваджувати 
комплекс заходів:

1) розвиток інноваційних технологій вирощування та 
поліпшення технічного оснащення галузей АПК 
з  метою підвищення якості виробленої продукції 
із забезпеченням вимог світових стандартів; 

2) сприяння кооперації й інтеграції сільськогоспо-
дарських товаровиробників; 

3) удосконалення логістики просування українських 
продуктів на світовий ринок з метою уникнення 
втрат за ціною і якістю; 

4) розвиток транспортної інфраструктури;
5) державна підтримка великотоварного експортоо-

рієнтованого виробництва. 
Дотримання визначених напрямів дозволить україн-

ським товаровиробникам закріпити набуті позиції на сві-
товому ринку аграрної продукції, упевнено долучатися до 
світових лідерів торгівлі, розширити ринки збуту як у роз-
різі країн і регіонів, так і у розрізі окремих товарів, а також 
в цілому посилить вектор зовнішньоекономічної інтеграції 
у світове господарство. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазна-
чити, що на стан агропродовольчого ринку в умовах глоба-
лізації економіки впливає попит і пропозиція, статичність 
матеріальних чинників сільськогосподарського виробни-
цтва та динамічність і невизначеність ринкових умов мін-
ливого конкурентного середовища. 

В останнє десятиліття Україна упевнено посилює 
власні позиції на світовому ринку аграрної продукції. 
У перспективі необхідно забезпечувати державну підтрим-
ку розвитку сільського господарства, стимулювати при-
ватну підприємницьку активність, забезпечувати іннова-
ційні основи діяльності, удосконалювати транспортну та 
логістичну інфраструктури, забезпечувати високу якість 
вироблюваної аграрної продукції з урахування світових 
стандартів, що сприятиме посиленню позицій нашої дер-
жави на світовому ринку. 

Перспективи подальших наукових досліджень поля-
гатимуть у розробці організаційно-економічного механіз-
му регулювання ринку аграрної продукції в умовах глоба-
лізаційних викликів з метою розвитку вітчизняної аграрної 
продукції на світових ринках.
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