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Метою роботи є аналіз обсягів та структури експортно-імпортних операцій на ринку зернових і зернобобових культур, виявлення тенденції роз-
витку та розроблення проєкту рекомендацій щодо вдосконалення експортного потенціалу України. Розглянуто структуру та класифікацію зерна 
на ринку зернових і зернобобових культур, а також функціонування даного ринку. Визначено обсяги вирощування зернових і зернобобових культур 
на підприємствах України за 2019 р. Проаналізовано сутність ринку зернових і зернобобових культур у складі зовнішньої торгівлі. Розглянуто стан 
експорту та імпорту зернових культур України в першому кварталі 2020 р. Визначено основні показники експортно-імпортних операцій, сальдо, 
баланс, динаміку та темпи зростання за 2015–2019 рр. Розглянуто товарну та географічну структури ринку зернових і зернобобових культур 
України. Розроблено PEST-аналіз для визначення зовнішньоекономічної ситуації України на зерновому ринку та виявлено основні фактори, які впли-
вають на даний ринок. Виділено головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна та пропозиції щодо їх усунення. Розглянуто 
зовнішню торгівлю пшеницею та кукурудзою за країнами світу за січень – квітень 2020 р. Запропоновано проєкт рекомендацій щодо розвитку та 
вдосконалення аграрного сектора та забезпечення ринку зерновими та зернобобовими культурами. Розраховано прогнозні значення експортної 
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Сьогодні сільське господарство та аграрна про-
мисловість займає центральне місце в про-
мисловості України, зокрема зростання обся-

гів виробництва склало у 2019 р. до 75,1 т (15,3 млн 

га, або 45–50% площі від усіх земель, відведених для 
посівів та насаджень), що зумовлено високою вро-
жайністю – 49,1 ц/га та обсягом експорту зернових 
і зернобобових культур – до 9633,3 млн дол. США 
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(19,2% загального експорту країни). Незважаючи на 
зниження світових цін на зерно, протекційні обме-
ження та квоти ринків ЄС, Україна посідає провідне 
місце серед найбільших виробників та експортерів 
зерна. Держава має сприяти просуванню на зовніш-
ній ринок товарів потенційних експортоорієнтова-
них галузей не тільки у вигляді сировини, а й готових 
продуктів з вітчизняних зернових з високим рівнем 
конкурентоспроможності. 

Подальший розвиток вітчизняного експортного 
потенціалу напряму залежить від багатьох чинників, 
серед яких: ефективність державного регулюван-
ня ринку; захист національного товаровиробника та 
експортера; зменшення монополізації та підвищення 
рівноправної конкуренції на ринку; зниження інфра-
структурних і логістичних витрат; зростання цін тощо.

Вивченням проблем ринку зернових і зернобо-
бових культур займалися такі науковці: Андрійчук В., 
Бородіна О., Голіков А., Діброва А., Кваша С., Кова-
льова О., Козак О., Грищенко О.,  Мазура Г., Шпичак О.,  
Тесля Д. та інші. Проте наявність цілого кола про-
блем розвитку ринку зернових і зернобобових куль-
тур дозволяє говорити про необхідність продовжен-
ня досліджень у межах цієї проблематики.

Мета статті – проаналізувати обсяги та струк-
туру експортно-імпортних операцій на ринку зерно-
вих і зернобобових культур, виявити тенденції роз-
витку та розробити рекомендації щодо вдосконален-
ня експортного потенціалу України.

Основними завданнями статті є: 
 провести економіко-статистичний аналіз су-

часного стану експортно-імпортних операцій 
на ринку зернових і зернобобових культур; 

 розрахувати прогнозні значення на наступні 
декілька років; 

 розробити рекомендації щодо вдосконален-
ня ситуації на українському ринку зернових і 
зернобобових культур. 

Ринок зернових і зернобобових культур Украї- 
ни – один із основних сегментів агропродо-
вольчого ринку, який займає важливі позиції в 

народному господарстві країни. 
Головними суб’єктами ринку зерна є підпри-

ємства, які виступають в ролі продавців та покупців, 
об’єктом є сам ресурс у вигляді зернових культур, 
який надходить від господарств, які зайняті в аграр-
ній сфері та здійснюють зовнішньоекономічну діяль-
ність [2].

Ринок зернових і зернобобових культур поді-
ляється на групи таких рослин, як: злакові, бобові та 
гречкові, які, своєю чергою, діляться на хлібні та зер-
нобобові. Крім того, до даного ринку можна віднести 
ринок продовольчого та фуражного зерна, а також 
підприємства з його продажу та переробки (рис. 1). 

Понад 80% культур, які вирощуються в Україні, 
припадає на кукурудзу та пшеницю, а просо, жито, 
ячмінь та інші культури займають лише майже 20% 
(рис. 2) [3]. 

В Україні обсяги експорту пшениці та кукурудзи 
за перший квартал 2020 р. склали 828,8 млн дол. США 
та 2451,3 млн дол. США відповідно. За 2019 р. загаль-

Злакові (тонконогові):
пшениця, кукурудза,
жито, просо, овес, ячмінь,
сорго тощо

Бобові:
горох, квасоля, соя, віка,
сочевиця, боби, арахіс
тощо

Гречкові:
гречка, ревінь та ін.

Ринок зерна Виробники зерна

Ринок
продовольчого

зерна

Ринок
фуражного

зерна

Підприємства
й організації

з продажу зерна

Зернопереробні
підприємства

Рис. 1. Класифікація та структура зернових і зернобобових культур
Джерело: складено за [1].

Жито;
0,5

Інші;
4,3
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32,0

Кукурудза;
52,1

Ячмінь;
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Рис. 2 Обсяги вирощування зернових і зернобобових 
культур на підприємствах України за 2019 р., %

Джерело: складено за [3].
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ний обсяг експортованого зерна склав 9633,3 млн дол.  
США, у 2018 р. – 7240,6 млн дол. США, у 2017 р. – 
6501,1 млн дол. США, у 2016 р. – 6073,9 млн дол. США 
та у 2015 р. – 6057,5 мдн дол. США. Обсяги імпор-
ту пшениці та кукурудзи за перший квартал 2020 р.  
склали 0,08 млн дол. США та 89,3 млн дол. США від-
повідно. У 2019 р. загальний обсяг імпортованого 
зерна склав 180,8 млн дол. США, що на 25,3 млн дол. 
США більше, ніж у 2015 році (рис. 3). 

Найбільший темп зростання експорту зернових 
і зернобобових культур спостерігався у 2019 р. –  
133,0%, а імпорту – у 2017 р. – 118,8%. Най-

менші показники темпів зростання експорту спосте-
рігалися у 2016 р. і складали 100,3%, а для імпорту у 
2019 р. – 94,6%. Динаміка експорту-імпорту зернових 
має нестабільну тенденцію нарощування обсягів про-
дажу та придбання зерна, оскільки ми експортуємо 
набагато більше, ніж імпортуємо.

У структурі експорту найбільше продано куку-
рудзи – на суму 5,218 млрд дол. США та пшениці – 
3,658 млрд дол. США, трохи менше продано ячменю –  
710,1 млн дол. США та проса – 15,3 млн дол. США. 
Незначні продажі жита – 3,9 млн дол. США, рису – 
4,5 млн дол. США, вівса – 2,3 млн дол. США, гречки –  
0,5 млн дол. США та інших культур – на 20 млн дол. 
США (рис. 4). 

Водночас за 2019 р. Україна імпортувала зерна на 
суму 180,8 млн дол. США. Звідси найбільше було ви-
трачено на кукурудзу – 133 млн дол. США та на рис –  
35,2 млн дол. США. Менших витрат країна зазнала на 
ячмінь – 2,9 млн дол. США, пшеницю – 1,9 млн дол. 
США, жито – 1,2 млн дол. США, овес – 0,6 млн дол. 
США, гречку – 4,5 млн дол. США та іншого зерна – на 
1,5 млн дол. США (рис. 5). При цьому, у 2019 р. Украї-
на не закупала проса.

За останні три роки відбулося пропорційне 
збільшення експорту в межах 10%, у той час, як тем-
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Рис. 3. Динамічні зміни обсягів експорту-імпорту зернових і зернобобових культур (ліва шкала, млн дол.)  
та їх динаміка (права шкала, %), 2015–2019 рр. 

Джерело: складено за [4–7].
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Рис. 4. Товарна структура експорту зернових і зернобобових культур з України за 2019 р., %
Джерело: складено за [7].
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пи зростання імпорту мають нестабільний характер. 
Більш точні дані щодо прогнозування будуть стосу-
ватися експорту, адже саме експорт зростає з кожним 
роком порівняно з імпортом. 

За січень – квітень 2020 р. Україна експортувала 
пшениці на суму 828,791 млн дол. США. Найбільше 
пшениці було експортовано до таких країн, як Єгипет 
(277,505 млн дол. США), Туреччина (72,240 млн дол.  
США), Туніс (69,501 млн дол. США), Бангладеш 
(69,442 млн дол. США) та Індонезія (60,455 млн дол. 
США). Імпортували пшениці на суму 80,1 тис. дол. 
США з 6 країн: Німеччина (59,2 тис. дол. США), Чехія 
(13,5 тис. дол. США), Румунія (3,3 тис. дол. США), Ав-
стрія (3,1 тис. дол. США), Італія (0,9 тис. дол. США) 
та США (0,2 тис. дол. США). Тобто, експорт пшениці 
перевищує її імпорт на 829,711 млн дол. США, що по-
казує позитивну динаміку зростання зовнішньої тор-
гівлі України пшеницею з іншими країнами. 

За той самий період до країн – партнерів Украї-
ни було експортовано кукурудзи на суму 2451,272 млн 
дол. США. Найбільше кукурудзи було ввезено до Ки-
таю (349,548 млн дол. США), Єгипту (329,488 млн дол. 
США), Іспанії (272,649 млн дол. США), Нідерландів 
(254,816 млн дол. США) та Республіки Кореї (222,228 
млн дол. США). Імпортували кукурудзи з 26 країн на 
суму 89,296 млн дол. США. Найбільше імпортної куку-
рудзи було ввезено з таких країн, як Франція (32,54 млн 
дол. США), Угорщина (21,743 млн дол. США), Руму-

нія (10,765 млн дол. США), Швейцарія (8,204 млн дол. 
США) та Австрія (5,76 млн дол. США). Таким чином, 
експорт кукурудзи, як і пшениці, перевищує імпорт. 

Виходячи з отриманих даних, розробимо PEST-
аналіз, щоб визначити зовнішню економічну ситуа-
цію України на зерновому ринку (табл. 1).

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності рин-
ку зернових і зернобобових культур України 
має важливе значення для забезпечення еко-

номічної стабільності, ефективності функціонування 
аграрної сфери та економічного зростання виробни-
цтва аграрних підприємств [8]. Зараз Україні необхід-
но мінімізувати затрати на транспортно-логістичну 
інфраструктуру зерна із країнами-партнерами, на-
томість збільшити обсяги виробництва та експорту 
зернових і зернобобових культур. Для проведення 
експортних операцій пропонуються заходи за певни-
ми напрямами, які наведено в табл. 2 [9]. 

Дані умови зможуть поліпшити економічну си-
туацію в країні, покращуючи якість зібраного зерна та 
створюючи резерви для населення країни на випадок, 
якщо буде засушлива погода та погана врожайність, 
що дасть змогу поновити роботу фірм, які потребу-
ють зерно як ресурс для виробництва. Дотримую-
чись рекомендацій, наведених у табл. 2, країна відчує 
покращення в аграрній сфері, але не раніше, ніж через 
4–5 років, оскільки на все потрібно виділяти кошти із 

Кукурудза;
74,18

Рис;
19,63

Ячмінь;
1,62

Пшениця;
1,06

Жито;
0,67

Гречка;
2,51

Овес;
0,33

Рис. 5. Товарна структура імпорту зернових і зернобобових культур в Україну за 2019 р., %
Джерело: складено за [7].

Таблиця 1

PEST-аналіз ринку зернових і зернобобових культур

Політичні фактори Економічні фактори

Погодження або відмова від країн-партнерів.  
Чинне законодавство України про збирання, зберігання  
та транспортування зернових і зернобобових культур.  
Зміна державою цін на зерно

Установлення цін на вартість зернових і зернобобових 
культур.  
Інфляційні процеси.  
Збільшення цін у постачальників на імпорт зернової про-
дукції.  
Транспортно-логістична інфраструктура.  
Нестабільність цін та доходів виробників зерна

Соціальні фактори Технологічні фактори

Демографічне становище (народжуваність та смертність, 
що формує потенційних споживачів даної продукції).  
Забруднення територій

Нове обладнання для збору та транспортування зерна.  
Нові засоби переробки зерна.  
Нова обробка зерна
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Таблиця 2

Рекомендації з удосконалення аграрного сектора та зовнішньої торгівлі України

Напрями Шляхи

Економічна діяльність

1. Створити резерви зерна для споживачів – населення України, щоб не витрачати багато 
коштів на імпортне зерно.  
2. Найняти на роботу більше аграріїв, у яких є досвід роботи із зерновими культурами.  
3. Зменшити залежність України від імпортного зерна.  
4. Матеріально підтримувати ті регіони, яким не вистачає ресурсів для вирощування зерна.  
5. Стабілізувати економічне становище в країні, бо нестабільність дуже сильно впливає  
на доходи виробників.  
6. Налагодити транспортно-логістичну інфраструктуру 

Технології та ресурси

1. Покращити кадровий потенціал працівників, зайнятих в аграрній сфері.  
2. Зменшити відсотки на кредити виробникам, зайнятих в аграрній сфері.  
3. Впровадити інноваційні технології у виробництво.  
4. Замінити старі машини, які не працюють або потребують багато пального, на більш еконо-
мічні.  
5. Покращити якість переробленого зерна

Вихід на зовнішні ринки

1. Підвищити конкурентоспроможність зернових і зернобобових культур на світовому рин-
ку зерна.  
2. Набути нових партнерів, яким необхідне зерно, особливо якісне, але не дороге (україн-
ське зерно дешевше за європейське).  
3. Зменшити податки на експорт та імпорт зерна

державного бюджету. Дані заходи допоможуть підви-
щити конкурентоспроможність України на світовому 
ринку зерна, що дасть поштовх до її розвитку [10]. 

За даними комітету статистики по експорту, ме-
тодом екстраполяції побудовано прогнозну модель, 
за якою у 2020 р. очікується збільшення обсягів екс-
порту зерна в розмірі 10,075 ± 0,272 млн дол. США  
у натуральному виразі, у 2021 р. очікуються прогноз-
ні обсяги в розмірі 11,264 ± 0,272 млн дол. США у на-
туральному виразі за оптимістичних умов (рис. 6).

Таким чином, можна сказати, що Україна має 
тенденції до збільшення обсягів експорту вітчизня-
ного зерна, тим самим позитивно впливаючи на еко-
номічну ситуацію в країні та розвиток у сфері вироб-
ництва та продажу зерна.

 

y = 0,8318x + 4,6058
R² = 0,7744
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Рис. 6. Прогноз обсягів експорту зернових і зернобобових культур України у 2020–2021 рр. методом екстраполяції, 
млрд дол. США

Ринок зернових і зернобобових культур має низ-
ку проблем, зокрема: низькі ціни на вітчизня-
не зерно порівняно із зарубіжними країнами; 

нестабільність та неточність прогнозування щодо 
обсягів виробництва зерна, яке залежить від погод-
них умов та правильності обробки; недосконале за-
конодавство; відставання в інноваційній сфері тощо. 
Однак, незважаючи на дані проблеми, ми маємо по-
зитивну динаміку експортування зернових культур.

На наш погляд, поки Україна не «пом’якшить» 
існуючий стан аграрного сектора, вона так і буде за-
лишатися на тому рівні, на якому перебуває зараз. 
Наразі країна не здатна до сильної конкурентоспро-
можності, бо ціни на наші зернові та зернобобові 
культури значно різняться зі світовими, що асоцію-
ється із якістю виробленого зерна.
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ВИСНОВКИ
Економіко-статистичний аналіз ринку зерно-

вих і зернобобових культур дав можливість виділити 
тенденції щодо зростання експорту та імпорту ві-
тчизняного зерна, а також виділити Україну як країну 
з низькими цінами на зерно. Також аналіз показав, що 
сальдо між експортом та імпортом має позитивний 
результат і показує, що експорт переважає імпорт. 

Незважаючи на позитивні результати, Україна 
має ряд недоліків, які треба усунути. Серед них пере-
важають низька конкурентоспроможність на світо-
вому ринку та низькі ціни для експорту зерна. 

Результати PEST-аналізу дозволили визначити 
зовнішню економічну ситуацію країни на ринку зер-
нових і зернобобових культур, яка впливає на роз-
виток аграрної промисловості. Політичні фактори 
впливають на експорт зерна та встановлюють ціни; 
економічні фактори теж впливають на ціни під натис-
ком інфляційних процесів у країні та нестабільності 
національної валюти. Для вирішення деяких про-
блем, які загрожують ринку зернових і зернобобових 
культур, запропоновано рекомендації, які можуть по-
ліпшити діяльність даного ринку.                   
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