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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПШЕНИЦІ: 
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Розглядаються зміни місця України на світовому ринку пшениці. Оглянуто географічну 
структуру експорту пшениці (за регіонами світу та країнами). Сформулювано вузькі місця та 
перспективи для подальшого виробництва й експорту пшениці, зважаючи на тенденції 
кон’юнктури світового ринку цієї культури.  

Ключові слова: світовий ринок пшениці, зовнішня торгівля України, ціни, торговельні 

партнери, експорт пшениці.  
 
Vanda I. V., Kychma Yu.–M. V. Ukraine at the World Market of Wheat: Spatial and Time 

Features. In the paper the changes of Ukraine place at the world market of wheat are regarded. 
The geographical structure of wheat export by regions and countries are characterized. The weak 
points and perspectives for further development of production and export of wheat taking into 
account the world market tendencies are formulated.  

Key words: world market of wheat, foreign trade of Ukraine, prices, trade partners, export of 

wheat.  

Становлення України як держави супроводжується її позиціонуванням на 
глобальних ринках. Традиційно, ще до 1991 р., однією з головних товарних груп 
експорту були продовольчі товари й сільськогосподарська продукція. Світовий ринок 
продовольства й сільськогосподарської продукції стабільно займає близько 10 % 
зовнішньої торгівлі товарами, проте його абсолютні розміри зростають. Попит на 
продукти харчування у світі, зважаючи на зростання кількості населення, також 
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зростає.  
На початку ХХІ ст. на світовому продовольчому ринку суттєво зростали обсяги 

торгівлі зерновими культурами, які є важливими для подолання проблеми голоду та 
недоїдання у країнах, що розвиваються. Україна традиційно спеціалізувалася на 
вирощуванні зернових. Попередньо проведений огляд установив, що у 2015–2018 рр. 
зазнала змін товарна й географічна структурі експорту держави; частка зернових 
культур становить близько 15 %, при цьому вартість експорту кукурудзи є більшою, 
аніж пшениці. Вибір саме пшениці визначається її традиційністю для України, як 
культури виробництва, споживання й експорту, а також значимістю як експортного 
товару держави (близько 3 млрд дол.). 

Окреслене нами завдання – показати динаміку місця України на ринку пшениці, 
який зазнав значних структурних змін із 2014 р., пріоритети та потенційні вузькі місця 
подальшого розвитку.  

Інформаційна база дослідження – статистичні матеріали Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (масив даних для України за 1992–2016 рр.) 
[5] та Державної служби статистики України (використано дані за 2017–2018 рр.) [4].  

Аналіз зазначених статистичних даних виявив такі особливості місця України на 
світовому ринку зернових культур:  

1. Зміцнення позиції на світовому ринку, що виражається у зростанні частки 
держави у світовому експорті (рис. 1). Світовий ринок пшениці скоротив обсяг із                
48–50 млрд дол. у 2000–2014 р. до 36–39 млрд дол. у 2015–2018 р. при загальному 
зростання обсягів в виробництва продукції (як пшениці, так і зернових загалом).  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка експорту пшениці України в1992–2018 рр. (побудовано за даними [5]) 

 
2. Ціну підтримує гарний попит, який стимулюють проблеми у деяких великих 

постачальників пшениці. Тому наразі вона становить 206 дол. за тонну пшениці із 
вмістом білку 12,5 %. Ціна на європейську зернову не поступається українській, 
питання тільки в якості, а тут пшениця з України у виграші. 

3. Попри незначну динаміку, ціна на пшеницю на світовому ринку є досить 
високою (206 дол. за тонну із вмістом білку 12,5%) [3]. Зерно пшениці з України має 
високу якість. Рівень ціни підтримує хороший попит, який стимулюють проблеми у 
окремих великих постачальників пшениці [2].  

4. Зміна географічної структури експортних потоків пшениці у регіональному 
вимірі: зменшилася частка Європи, зросла частка Північної Африки, Південно-
Східної Азії (рис. 2).  

5. Зміна географічної структури експорту пшениці за країнами, від року до року 



частка окремих країн змінюється, проте зберігається найбільше значення країн 
Північної Африки та Південно-Східної Азії (рис. 2).  

6. Україна практично не представлена на ринках пшениці країн Америки. 
Зростає й географічно диверсифікується постачання у країни Африки на південь від 
Сахари. За попередніми даними, у 2019 р. збільшено експорт пшениці в 
Європейський Союз у 6 разів, порівняно з 2018 р., що дає змогу зайняти головну 
позицію постачальника пшениці у ці країни [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Зміни географічної структури експорту пшениці України в 2016–2018 рр. 
(розраховано і побудовано за даними [4]) 

 
Географічна структура експорту пшениці з України формує низку переваг для 

подальшого розвитку аграрного виробництва у державі та нарощування її 
експортного потенціалу. Країни Північної Африки та Південно-Західної Азії мають 
позитивну динаміку соціально-економічного розвитку, зумовлену «арабською 
весною». Країни Південно-Східної Азії, що є головними торговельними партнерами 
України, – це головно нові індустріальні країни, що характеризуються пришвидшеним 
зростанням економіки. Додатковим чинником, що стимулює зростаючу потребу у 
продовольстві, зокрема й пшениці, у цих країнах є стійке збільшення кількості 
населення.  

Відзначимо такі виявлені тенденції кон’юнктури світового ринку пшениці: 1) ціна 
на товар, як і на продовольство загалом, протягом останніх років підтримується, 
через гарний попит; 2) зростання тарифів на торгівлю пшеницею (зокрема, у країнах 
Південної та Південно-Східної Азії у 2018 р.). Таким чином, для зміцнення 
національної економічної безпеки, доцільне збереження й посилення значення 
пшениці у товарній структурі експорту, збереження диверсифікованої географічної 
структури експорту пшениці з орієнтацією на зростаючі ринки країн, що 
розвиваються, зокрема нових індустріальних країн. 

 
Джерела та література 

 

1. Експортні рекорди зерна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ambarexport. 
ua/blog/export-records-of-grain  

2. Зерно аграріїв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ambarexport. 
ua/blog/export-records-of-grain 

3. Зерно на експорт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga.ua/meanings/ 

http://uga.ua/meanings/%20zerno-na-eksport-kudi-poyide-chergovij-rekordnij-vrozhaj/


zerno-na-eksport-kudi-poyide-chergovij-rekordnij-vrozhaj/  
4. Зовнішня торгівля товарами // Державний комітет статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua  
5. Trade // Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.fao.org/faostat/en/#data  
6. Key Statistics and Trends in Trade Policy 2018: Trade Tensions, Implications for 

Developing Countries / United Nations. – Geneva, 2019. – 35 p. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2019d1_en.pdf.  

 
 
 

УДК 338.2:(330.133+330.123.6)(4)2                                              І. С. Скороход – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародних економічних 
відносинта управління проектами 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки; 
Ю. Ю. Патійчук – студентка 
факультетуміжнародних відносин 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
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Розглядається сучасний стан сектору екологічних товарів та послуг в Європейському 

Союзі. Визначається структура сектору та його вартісна оцінка.   
Ключові слова: екологічний ринок ЄС, екологічний товар, екологічна послуга. 
 
Skorokhod I. S., Patiychuk Y. Y. Current Trends of European Development Market of 

Ecological Goods and Services. The current state of the ecological goods and services sector in 

the European Union is considered. The structure of the sector and its value are determined. 
Key words: EU ecological market, ecological product, ecological service. 

 

Розвиток екологічного ринку є світовою тенденцією, котра особливо динамічно 
розвивається в країнах ЄС. Становлення й розвиток ринкових відносин змушує 
суб'єктів господарювання перебудовувати свою виробничо-збутову діяльність із 
метою утримання сталих конкурентних позицій на ринку й наступного стійкого 
розвитку. 

За даними експертів, Європейський Союз представляє другий за величиною 
єдиний ринок екологічно чистої продукції у світі (37,3 млрд євро) після США (40 млрд 
євро) та перед Китаєм (7,8 млрд євро), що дорівнює третині світового ринку [1].  
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Друк цифровий. Обсяг: ….. ум. др. арк., …. обл.-вид. арк. 

Наклад 300 пр. Зам. №  …. Видавець і виготовлювач – Вежа-Друк 
(м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 29-90-65) 

Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України 
ДК № 4607 від 30.08.2013 р.  


