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INTERNATIONAL TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS: CURRENT TRENDS
AND PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

У статті розглянуто сучасні тренди виробництва і міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією та
їхній вплив на продовольчу безпеку України в умовах світової економічної кризи. Підкреслено актуальність дослідN
ження потенційних зсувів у структурі виробництва, експорту та імпорту сільськогосподарської продукції як головN
ної статті зовнішньоторговельного обороту нашої країни. Наведено напрями збільшення багатофункціонального
характеру сільського господарства за сучасних умов. Відзначено неможливість реального оцінювання економічного
зростання і підсумків господарської діяльності суб'єктів АПК без урахування соціальних втрат і екологічної ціни
такого зростання. Визначено суперечливу єдність, деформації структури попиту та посилення ефектів комплеменN
тарності та субституції близьких видів аграрної продукції. Узагальнено основні напрями підвищення ефективності
міжнародної торгівлі продукцією агропромислового комплексу України, від успішної реалізації яких залежить розN
виток експортного потенціалу держави.

The leading role of agroNindustrial exports for our country is gaining the level of national security. Therefore, changes
in foreign trade in agricultural products should be based on the fundamental principles of agricultural production and
the shifts in the current foreign economic situation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економічна криза, яку суттєво при(

скорила пандемія COVID(19, поширює свій
вплив на усіх рівнях економіки. Не оминула
вона і міжнародну торгівлю. Статистичні про(
гнози є невтішними щодо загальних обсягів і
асортименту значної кількості виробів. Водно(
час додаткового поштовху можуть отримати
виробництво і збут деяких товарів, насамперед,
першої необхідності. Сільськогосподарське
виробництво і збут також очікує турбулентний
період пристосування до нових умов. Провідна
роль агропромислового експорту для нашої
країни набуває рівня національної, зокрема,
продовольчої безпеки держави. Тому зміни в
зовнішній торгівлі аграрною продукцією мають
спиратися як на фундаментальні засади галу(
зевого виробництва, так і на зсуви сучасної зов(

The purpose of the article is to highlight the main potential trends in the development of international trade in
agricultural products of Ukraine against the background of the global economic crisis, taking into account the pandemic
COVIDN19.

Agriculture must perform several functions: economic, social, environmental, institutional and political. Our country
must use a multifunctional approach to agricultural reform on a new systemic basis.

The world market is no longer fully globalized due to the closure of state borders and the restriction of trade.
Governments, traders, producers, and households are more likely to make quick, chaotic decisions. This increases
uncertainty and risks.

It is very important for government agencies to provide clear signals to agribusiness about promoting exports. The
geographical context may manifest itself in the difference in prices for some goods. Some countries have been quarantined
by high risks to future foreign tourism revenues. This is how the effect of a double deficit works: domestic solvency and
export earnings from the provision of hotel and tourism and related services. The additional macroeconomic negative
will manifest itself in the inhibition of the processes of multiplication of autonomous expenditures in the countries of
export and import of goods and services.

Fluctuations in oil prices and a pandemic could affect the production and export of industrial crops. You can get a
complementary decline in demand for corn from foreign producers of biofuels and livestock.

Meat exports can be affected by expensive raw materials and at the same time increase due to poultry farming. This
is how the substitution effect will work.

The movement of foreign investment in the agricultural sector may be a contradictory trend. Foreign
investment in agricultural land will grow against the background of the consistent spread of property rights in
the land market.

A promising foreign trade trend for Ukraine may be the ecological purity of our agricultural raw materials for further
processing in the European Union.

Ключові слова: світова економічна криза, міжнародна торгівля, аграрна продукція, ефек?
ти субституції та комплементарності, експортний потенціал, продовольча безпека.

Key words: global economic crisis, international trade, agricultural products, effects of
substitution and complementarity, export potential, food security.

нішньоекономічної кон'юнктури. Таким чином,
визначення і врахування нових трендів є
актуальними та своєчасними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і методичним питанням управ(
ління виробництвом і міжнародною торгівлею
продукцією АПК в контексті національної еко(
номічної безпеки держави у мінливих умовах
світових ринків присвятили свої праці І. Ві(
ніченко, О. Павленко, Д. Маховський. А. Ма(
заракі, В. Залізко, Т. Костюк, І. Круп'як, Д. Ка(
чан, П. Саблук, О. Шабінський [1—8] і багато
інших вітчизняних економістів. Узагальнення
європейського досвіду системного, зокрема,
багатофункціонального розвитку сільського
господарства, знайшли відображення в статтях
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І. Івашків, Л. Молдован, О. П'янкової, О. Рал(
ко, А. Прощаликіної, Т. Петренко, Т. Осташ(
ко, О. Чан(хі [9—14]. Нові тренди продовольчої
безпеки держави оперативно досліджує А. Яр(
мак [15]. Але, незважаючи на значну кількість
публікацій, питання пристосування агропро(
мислового виробництва і зовнішньої торгівлі до
суттєвих змін, насамперед, неекономічного
походження, адаптації позитивного європейсь(
кого досвіду до українських реалій, визначен(
ня головних напрямів підвищення ефективності
міжнародної торгівлі продукцією агропромис(
лового комплексу України, є актуальними та
потребують подальшого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення головних потен(

ційних трендів розвитку міжнародної торгівлі
продукцією АПК України на тлі світової еко(
номічної кризи з урахування пандемії COVID(
19, визначення зростаючої багатофункціональ(
ності сільського господарства, від реалізації
якої залежить стан продовольчої безпеки та
подальший розвиток економічного потенціалу
держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Починаючи з 2014 року, агропромисловий
комплекс є лідером за обсягами експорту в Ук(
раїні. Так, 2019 р. його частка склала 44,6 % від
загальної суми товарного експорту. Внесок
власне сільськогосподарської продукції склав
28,4 % Очевидна перевага частки товарів рос(
линного походження (25,8 % порівняно з 2,6 %
продукції тваринництва). Складник зернових
культур — 19,2 %, тобто 67,6 % від загального
показника, а виторг від експорту кукурудзи є
найбільшим з усіх зернових [16]. Крім, горіхів,
треба відзначити обмежений характер ягід,
фруктів та овочів, що підкреслює відставання
потужностей із зберігання продукції. А лідер(
ство кукурудзи говорить про потенціал її по(
дальшої переробки, зокрема, промислової.
Дуже мала частка готової продукції тварин(
ництва віддзеркалює слабку відповідність на(
ших товарів високим стандартам розвинутих
країн.

Велика роль аграрного експорту є значним
чинником уваги до нього в контексті забезпе(
чення національної безпеки, включаючи продо(
вольчу безпеку. Відомі приклади поширення
вивозу всупереч гарантуванню внутрішнього
харчового балансу. Навпаки, в нашій історії є
зворотні приклади перепон експорту під впли(
вом лобіювання інтересів внутрішніх трейдерів.

Сільськогосподарське виробництво нале(
жить до ресурсномістких галузей, де викорис(
товується велика кількість ресурсів, їх кіль(
кісний та якісний склад, з одного боку, та рівень
віддачі з іншого, визначають величину природ(
но(ресурсного потенціалу в конкретних умовах
функціонування кожного суб'єкта господарю(
вання.

Сільське господарство має виконувати де(
кілька функцій, суперечлива єдність яких
ускладнює швидкі та одновимірні рішення:

— економічну, що пов'язана з виробницт(
вом продовольчих товарів і сировини для пе(
реробки іншими галузями;

— соціальну, що забезпечує продовольчий
баланс і продовольчу незалежність держави,
сприяє ефективній зайнятості сільського насе(
лення та збереженню сільського розселення,
соціальну підтримку, зниження бідності й еко(
номічний розвиток на сільських територіях,
тобто соціоприродну сумісність;

— екологічну, що включає захист навко(
лишнього середовища, мінімальний вплив на
клімат, збереження і відтворення родючості
грунтів, підтримку біорізноманіття й агролан(
дшафтів тощо [8, с. 122];

— інституціональну, що передбачає субор(
динаційну та координаційну взаємодію фор(
мальних і неформальних інститутів суспільства;

— політичну, що обумовлює стійкість і стра(
тегування рішень органів влади та управління,
наприклад, щодо реформування ринку земель
сільськогосподарського призначення.

Отримання концепцією багатофункціо(
нального розвитку офіційного статусу як клю(
чового методу аналізу видів аграрної політики
сталого розвитку в документах ООН та закрі(
плення в правових актах європейських та інших
країн вона стає підгрунтям подальшого станов(
лення сучасної аграрної системи.

Відомою є низька ефективність нашого
аграрного сектору. Наша країна має викорис(
тати багатофункціональний підхід до реформу(
вання сільського господарства на нових сис(
темних засадах. У цьому контексті перед
вітчизняною наукою і практикою стоять важ(
ливі завдання щодо адаптації досвіду західно(
європейських та інших країн до наших умов. Це
є невідкладним на тлі негативних соціально(
політичних і екологічних процесів, що пошири(
лися в аграрному секторі за підсумками домі(
нування чисто виробничої моделі, що зорієн(
тована лише на оптимізацію прибутку без ура(
хування неекономічних наслідків.

Усе перелічене констатує загальні вихідні
позиції нашого АПК з точки зору виробництва
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і зовнішньоторговельних здобутків, а також
стратегічного напрямку на багатофункціо(
нальність аграрного комплексу.

Драматичні події початку поточного року
значним чином вимушують переоцінити стар(
тові умови, врахувати наявні конкурентні пе(
реваги та недоліки.

Швидкі зміни в агросекторі, пов'язані з хви(
лями карантину, не відміняють того, що цей
сегмент бізнес(діяльності постраждає меншою
мірою, ніж інші сфери. Попит на продукти хар(
чування є постійним складником біологічного
виживання. Проте структура попиту змінить(
ся дуже сильно, що суперечливо вплине на різні
елементи агробізнесу.

Світовий ринок унаслідок закриття держав(
них кордонів і обмеження торгівлі перестає
бути всебічно глобалізованим. Уряди, трейде(
ри, виробники, домогосподарства частіше
приймають швидкі хаотичні рішення. Це поси(
лює невизначеність і ризики.

Цілком імовірні ситуації з ажиотажним
підвищенням національних цін на важливі про(
довольчі товари, не під'ємні для багатьох гро(
мадян. У сусідніх країнах покупці цих товарів
зіштовхнуться із зниженими цінами у зв'язку з
бар'єрами для експорту і підвищеною пропози(
цією, що стане ударом для агровиробників.
Наступного року виробництва країна, що об(
межувала експорт, має відчути нестачу продук(
ту, адже аграрії відмовляться від виробництва,
невигідного для них.

Дуже важливим є надання державними
структурами чітких сигналів агробізнесу про
сприяння експорту продукції тоді, коли прий(
маються рішення щодо площ і особливо струк(
тури посівів. Чутки та заяви про захист націо(
нальних споживачів і стримування зовнішньо(
го вивозу змушують аграріїв не ризикувати та
скорочувати посівні.

Стиснення попиту і відповідно цін на нафту
та газ скорочує внутрішні витрати агровироб(
ників. Водночас таке цінове зменшення на
світових ринках провокує падіння валютних
доходів для багатих експортерів вуглецевих
енергоносіїв. Адже країни(нафтодобувачі з
Близького Сходу займають провідні позиції в
нашому експорті продовольства. Не треба за(
бувати про реекспортні дії наших сусідів, що
також підвищувало експортний виторг українсь(
ких трейдерів.

Логіка ринку така, що скорочення попиту і
неможливість реалізації на ринках одних країн
провокує збільшення пропозиції та зниження
цін на інших міжнародних ринках. Деякі краї(
ни(нафтодобувачі отримали за умов каранти(

ну великі ризики щодо майбутніх надходжень
від зовнішнього туризму. У підсумку спрацьо(
вує ефект подвійного дефіциту: внутрішньої
платоспроможності та експортних надходжень
від надання готельно(туристичних і суміжних
послуг. Додатковий макроекономічний негатив
проявлятиме себе у гальмуванні процесів муль(
типлікації автономних витрат у країнах експор(
ту та імпорту товарів і послуг.

Суперечливий аспект — скорочення попи(
ту готельно(ресторанного бізнесу як в середині
країни, так і за кордоном. Скорочення спожи(
вання цих послуг пов'язано з обмеженнями та
труднощами з доходами у громадян за період
вимушеного карантину і виготовленням їжі
вдома. Попит на дорогі та необов'язкові про(
дукти, які легко замінити в споживанні, може
різко впасти, тоді як попит на звичні незамінні
продовольчі товари може навіть зрости з відпо(
відним підвищенням цін і валютного виторгу.
Крім того, попит на зернові культури (продо(
вольча пшениця, рис, круп'яні) може істотно
зрости з міркувань збільшення запасів при очі(
куванні погіршення ситуації.

Коливання цін на нафту і пандемія можуть
вразити виробництво й експорт технічних куль(
тур. Насамперед, йдеться про біоетанол і біо(
дизель, для яких потрібні кукурудза і ріпак,
тобто статті зростаючого експорту України в
минулі роки. Якщо низькі ціни на нафту і газ
збережуться, то це негативно вплине на попит
і відповідно світові ціни на елементи виробниц(
тва біопалива в країнах, що приймають україн(
ську сировину.

Ще один тривожний сигнал із світових
ринків кукурудзи — очікуване падіння попиту
на червоне м'ясо, що спричинить логічне стис(
нення попиту на кукурудзу як ключовий склад(
ник корму для худоби. Таким чином, можна
отримати комплементарний спад попиту на
провідну експортну зернову культуру нашого
аграрного сектору з боку закордонних вироб(
ників біопалива та м'яса худоби.

М'ясний експорт може постраждати за ра(
хунок дорогих видів сировини, але зрости зав(
дяки птахівництву як найдешевшої підгалузі.
Таким чином, спрацює ефект субституції.

Географічний контекст може проявити себе
в різниці цін на технічні культури, коли в країні(
імпортері внутрішня ціна підвищиться завдяки
дефіциту, а в країні(експортері знизитися зав(
дяки надмірній пропозиції.

Ще одним суперечливим трендом може
бути різноспрямований рух іноземних інвес(
тиції в аграрну галузь. Перевагу традиційно
надаватимуть відносно високомеханізованому
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виробництву. Водночас інвестиції у землі
сільськогосподарського призначення зроста(
тимуть на тлі послідовного поширення прав
власності на земельному ринку.

Перспективним зовнішньоторговельним
трендом для України може стати екологічна
чистота нашої аграрної сировини для подаль(
шої переробки в країнах Євросоюзу. Одна з
найважливіших відмінних рис погляду ЄС на
продовольчу безпеку — негативне ставлення до
виробництва і споживання ГМО(продоволь(
ства на своїй території. Подібна позиція не
тільки гарантує право кожного індивідуума в
ЄС на споживання безпечного для життєдіяль(
ності продовольства, але і заклала міцний фун(
дамент конкурентних переваг. Відкриття рин(
ку землі є потенційною передумовою підвищен(
ня можливості промислової переробки нашої
аграрної продукції на власній території з пер(
спективою експорту товарів з підвищеною до(
даною вартістю.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки, треба відзначити

таке:
1. Велика роль аграрного експорту Украї(

ни є значним чинником уваги до нього в кон(
тексті забезпечення національної безпеки,
включаючи продовольчу безпеку.

2. Стратегічним напрямом подальшого роз(
витку є багатофункціональність аграрного
комплексу з поєднанням економічної, соціаль(
ної, екологічної, політичної та інституціональ(
ної складових.

3. Світова економічна криза вимушує пере(
оцінити стартові умови, врахувати наявні кон(
курентні переваги та недоліки.

4. Світовий ринок унаслідок закриття дер(
жавних кордонів і обмеження торгівлі перестає
бути всебічно глобалізованим. Уряди, трейде(
ри, виробники, домогосподарства частіше
приймають швидкі хаотичні рішення. Це поси(
лює невизначеність і ризики.

5. Дуже важливим є надання державними
структурами чітких сигналів агробізнесу про
сприяння експорту продукції тоді, коли прий(
маються рішення щодо площ і особливо струк(
тури посівів.

6. Логіка ринку така, що скорочення по(
питу і неможливість реалізації на ринках од(
них країн провокує збільшення пропозиції
та зниження цін на інших міжнародних рин(
ках.

7. Перспективним зовнішньоторговельним
трендом для України може стати екологічна
чистота нашої аграрної сировини для подаль(

шої переробки, насамперед, у країнах Євро(
союзу.

У країн, що максимально виробляють необ(
хідне для забезпечення власного населення
продуктами харчування і не дуже залежать від
зовнішніх постачань рівень продовольчої без(
пеки є потенційно високим. Це стосується й
України.
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