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ІНТЕГРУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ 
 
Продовольча безпека країни у величезній мірі залежить від ефективності функціонування зернового виробництва. 

Рівень його розвитку багато в чому визначає політичну і економічну стабільність в країні. Щоб забезпечити потреби країни в 
необхідному обсязі і асортименті, необхідний комплексний і збалансований розвиток зернового господарства, зберігання, 
переробки і використання зернових ресурсів, повна зміна системи управління з боку держави. Йдеться про формування 
нових взаємозв'язків між виробниками і споживачами зерна на основі взаємної зацікавленості, що сприяє збільшенню 
виробництва і більш раціонального використання зерна.  

У статті наголошується, що зерновий ринок справляє визначальний вплив на продовольче забезпечення нашої 
країни. В даний час, в умовах імпортозаміщення, у великих обсягах продовжують завозитися багато продуктів тваринництва, 
в яких зерно є кормовою базою, хоча їх з великою вигодою можна виробляти всередині країни. В останні роки Україна 
перетворилася на великого зернового експортера і увійшла в десятку найбільших світових продавців зернових на світовому 
ринку. Тепер головною проблемою в зерновому бізнесі стало не виробництво, а ефективний менеджмент і маркетинг збуту 
зерна на внутрішньому і, особливо, зовнішньому ринках.  

Під «зерновим ринком» розуміють інтегрований механізм, що охоплює виробництво, переробку, логістику, 
маркетинг зернових продуктів, що забезпечує вихід на споживача. Відзначається, що сьогодні не слід проводити чіткі межі в 
менеджменті сегментів зернового ринку, так як всі галузі цього ринку технологічно пов'язані між собою через сукупність 
інтегрованих видів діяльності. Також вони призводять свою модель менеджменту функціонування зернового ринку, в якій 
наочно демонструються основні блоки досліджуваної виробничої системи, їх зв'язки і взаємини.  

Практична реалізація такої взаємодії обіцяє учасникам зернового ринку отримання певного синергетичного ефекту 
за рахунок системності функціонування технологічних, логістичних, маркетингових та інших ділових зв'язків між усіма його 
учасниками, коригування цінових пропорцій, більш досконалих економічних інструментів інвестування в цей бізнес. 

Ключові слова: зерновий ринок, сегменти, модель, менеджмент, фактори, розвиток, ресурси, показники, ефективність. 
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INTEGRATION OF THE REGIONAL GRAIN MARKET 
 
The country's food security depends to a large extent on the efficiency of grain production. The level of its development 

largely determines the political and economic stability in the country. To meet the needs of the country in the required volume and 
range, it is necessary to comprehensive and balanced development of grain farming, storage, processing and use of grain resources, a 
complete change in the management system by the state. It is a question of formation of new interrelations between producers and 
consumers of grain on the basis of mutual interest that promotes increase in production and more rational use of grain. 

The article emphasizes that the grain market has a decisive influence on the food security of our country. Currently, in 
the context of import substitution, many livestock products continue to be imported in large quantities, in which grain is the feed 
base, although they can be produced with great benefit domestically. In recent years, Ukraine has become a major grain exporter 
and entered the top ten world grain sellers in the world market. Now the main problem in the grain business is not production, but 
effective management and marketing of grain in the domestic and especially foreign markets. 

Under the "grain market" is understood an integrated mechanism that covers the production - processing - logistics - 
marketing of grain products, which provides access to the consumer. It is noted that today it is not necessary to draw clear 
boundaries in the management of segments of the grain market, as all sectors of this market are technologically interconnected 
through a set of integrated activities. They also give their model of management of the grain market, which clearly demonstrates 
the main blocks of the studied production system, their connections and relationships. 

The practical implementation of such interaction promises grain market participants to obtain a certain synergistic effect 
due to the systematic functioning of technological, logistical, marketing and other business relations between all its participants, 
adjusting price proportions, better economic tools for investing in this business. 

Keywords: grain market, segments, model, management, factor, development, resources, indicators, efficiency. 

 

Вступ. Механізм системного функціонування, менеджменту регулювання і підвищення ефективності 

зернових ринків (ЗР) грає важливу роль в регіональному зернопродуктовому підкомплексі (ЗПП) і АПК в 

цілому. Цей ринковий сегмент справляє визначальний вплив на продовольчу безпеку нашої країни. Сьогодні 

вітчизняний зернове виробництво, зерновий бізнес, ринок, подібно іншим галузям вітчизняного АПК 

працюють в умовах триваючого економічної кризи. Мінливі за результатами ринкових перетворень 

економічні умови відтворення з плином часу все більше ускладнюють вирішення проблеми продовольчої 

безпеки нашої країни. 

Негативний вплив на ефективність аграрного зернового ринку надали прорахунки, які були 

допущені в процесі формування зернового ринку та переходу агропромислового ринку на відносини ринку в 

1990-ті й наступні за ними роки. Прийнята урядом монетаристська модель ринку, яка не визнає державного 

регулювання, відбилася особливо згубно в кінці минулого століття. Ця модель спочатку була орієнтована на 

нерівну ринкову конкуренцію і цінової диспаритет зернового та інших видів аграрного ринку з іншими 

учасниками внутрішніх і зовнішніх ринків. В результаті в країну до недавніх пір активно завозилося зерно і 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2020, № 5 63 

продовжують, і сьогодні, в великих обсягах завозитися багато продуктів тваринництва (тут зерно є 

кормовою базою), які з успіхом можна проводити в нашій країні [1].  

Останні вдалі періоди по зерновому виробництву змінили ситуацію на зворотну. За їх результатами 

наша країна стала перетворюватися в великого зернового експортера, багато в чому через значне зниження 

фуражного споживання зерна. Добре це чи погано? Скоріше не зовсім добре. Але з'явилася віра в 

перспективу успішного розвитку, за підсумками останніх маркетингових років наша країна увійшла в 

четвірку найбільших світових продавців зернових на світовому ринку. В результаті головною проблемою в 

зерновому бізнесі стала не проблема виробництва, а проблема ефективного менеджменту і маркетингу зі 

збуту зерна на внутрішньому і особливо зовнішньому ринках. 

Метою статті є розвиток теоретико-методологічних засад і обґрунтуванні розробки економічної 

макромоделі функціонування зернового ринку інтегрованих ринків ЗПП з метою їх збалансованого розвитку 

в системі національної економіки. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Проблемним питанням розвитку економічних 

відносин контрагентів ринку зерна, стабілізації й ефективності зернового виробництва, конкурентного 

ціноутворення, вдосконалення механізмів державного регулювання цього сегмента присвятили свої праці 

вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, Г.В. Атаманчук, О.Г. Белозерцев, В.І. Бойко, 

В.І. Власов, Т.Г. Гайдук, П.І. Гайдуцький, М.В. Гладій, А.Д. Діброва, О.В. Захарчук, М.В. Калінчик, 

С.М. Кваша, І.Г. Кириленко, Ю.С. Коваленко, М.І. Кучер, М.Г. Лобас, В.В. Милосердов, І.М. Рішняк, 

П.Т. Саблук, Є.Б. Хлєбутін, Л.М. Худолій, Г.О. Шевченко, В.С. Шовкалюк, О.М. Шпичак [7]. 

Однак багато хто з них досліджували в основному питання розвитку та регулювання ринку зерна на 

рівнях макроекономіки і частіше стосовно масштабу національної економіки, країни в цілому. Ці розробки 

послужили науково-методичною основою дослідження, основою для вдосконалення концепції подальшої 

адаптації зернового ринку і ринкових відносин [2]. При цьому недостатньо вивченими і розробленими 

залишаються проблеми регіонального функціонування, регулювання і реформування ринку зерна в 

системному підкомплексі агропромислового комплексу з використанням методологічної системи в якості 

єдиного економічного механізму. Важливо також враховувати, що розвиток ринків зерна знаходиться в 

досить тісному зв'язку з розвитком інших галузей народного господарства інші продуктових підкомплексів 

агропромислового комплексу, які об'єднані зв'язками міжгалузевих структур, якісним рівнем взаємодії 

різних сфер національної економіки. 

Свого часу суспільний поділ праці призвело до виділення промислового і сільськогосподарського 

виробництва, виділенню з сільського господарства значного переліку функцій виробництва, на основі яких 

були сформовані свої самостійні галузі, своя інфраструктура з оптовою та роздрібною торгівлею. Подальше 

поглиблення процесу поділу праці по територіях і зосередження виробництв по окремих продуктах у 

зменшувати числі виробництв змогло створити можливості формувати на основі правильного галузевого 

менеджменту спеціалізовані виробництва, а потім і комбіновані технологічні процеси в масштабах окремих 

територій і регіонів окремих країн. 

В результаті стало можливим формувати систему менеджменту виробничих зв'язків з 

міжгалузевими відносинами між с.-г. і промисловими організаціями по виробництву з вертикальною 

побудовою процесів заготівлі, переробки, зберігання і реалізацією своїх продуктів. Після цього стали 

виникати інтеграційні побудовані зв'язки взаємодії, побудовані за принципами кооперування у використанні 

матеріально-технічних ресурсів, ресурсів праці, фінансів інших ресурсів з інфраструктурою різних рівневих 

систем. На цій основі сформувалися регіональні зернопродуктові підкомплекси, агропромислові комплекси і 

єдиний комплекс країни з розгалуженою системою ринкових взаємозв'язків і залежностей [3]. 

Зерновий ринок вимагає постійного вдосконалення принципів розвитку ринку, по-новому формувати 

регіональні пропорції відтворення, узгоджувати господарську діяльність галузей і підприємств, значно 

розрізнених за роки реформ навіть в своїх регіонах. Необхідно розробити більш раціональну структуру 

регіонального зернового ринку, націлену на отримання найбільшого прибутку за рахунок підвищення 

якості, отримання максимуму продукції, скорочення виробничих витрат, зниження втрат, вдосконалення 

господарського механізму самого ринку. Сьогодні в бізнесі зростає інтерес до проблем функціонування 

регіональних зернових ринків в системі зернопродуктового підкомплексу, закономірностям їх розвитку, 

ліквідації диспропорцій в міжгалузевих зв'язках. Незважаючи на велику кількість публікацій, багато питань 

подальшого розвитку зернового ринку в ЗПП в сучасних і перспективних умовах ринку залишаються 

недостатньо вивченими. У наукових роботах механізм функціонування зернового ринку часто розглядається 

або з позиції інтересів сільських виробників, або переробних галузей, або постачальників ресурсів [4]. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні однаково важливі як концептуальні підходи правильної 

побудови зернового ринку по країні в цілому, так і облік територіальних, природних, економічних особливостей 

регіону, а також науково-технічних, соціальних, екологічних, міжнародних, політичних та інших факторів. 
Сьогодні багато вчених дотримуються думки, що рівні ступеня локалізації та зв'язку виробничих та 

інших відносин можуть характеризувати головні вихідні ознаки регіону [4]. Тим самим в основу їх 

визначень прийняті базові визначення і категорійний апарат з продуктивними силами і виробничими 

відносинами, що відображає завершену систему відтворювального процесу з економічними ознаками 

територіального поділу виробництва і комплексної ресурсної сукупності зі своїми можливостями. 
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Відзначимо, що повний перелік сфер галузевого менеджменту повністю представлені лише в 

єдиному агропромисловому комплексі нашої країни, а в регіональних зернопродуктових ринках 

інфраструктура представлена лише частково, навіть з урахуванням рівнів економіки [5] регіонів нашої 

країни. Наприклад, можна відзначити, що жоден регіональний зернопродуктовий підкомплекс країни не має 

свою повну тракторну і сільськогосподарську структуру машинобудування, з власним виробництвом 

добрив, засобів захисту рослин і так далі. У той же час кожен зерновий підкомплекс мають власне зернове 

виробництво і свою відповідну інфраструктуру. 

Під «зерновим ринком» ми розуміємо, що динамічно розвивається складний горизонтально і 

вертикально інтегрований механізм охоплює виробництво, переробку, логістику, маркетинг зернових продуктів з 

виходом на споживача, за участю всіх суб'єктів продовольчого ринку, тісно взаємопов'язаних і взаємодіючих в 

напрямку досягнення максимальної ефективності та задоволення попиту на зернові продукти [5]. 

У менеджменті зернового бізнесу можна виділити три основні сфери, які формують ринкову 

кон'юнктуру, в основі якої лежить виробнича діяльність (рис. 1). В цілому зерновий бізнес являє собою 

систему взаємопов'язаних галузей, в якій I сферу представляють галузі ринку засобів виробництва, 

включаючи комбікормову промисловість, комплекс сільськогосподарського машинобудування, частково 

енергетичну, хімічну промисловість (добрива, отрути та ін.), будівництва і інші, які, взаємодіють з іншими 

ринками народного господарства. 

 

 
 

Рис. 1. Економічна макромодель функціонування зернового ринку 

 

Сьогодні частина дослідників менеджменту ринку продуктів відносять комбікормову промисловість 

до I сфері, інші до II сфері. Однак, розглядаючи бізнес комбікормів відзначимо, що тут в єдиній технології та 

робочому процесі в один час реалізуються відразу дві стадії: здійснюється переробка сільськогосподарської 
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продукції і виробляються засоби виробництва для потреб галузі тваринництва у вигляді комбікорму або 

кормових концентратів. Вчені, відстоюючи місце комбікормової промисловості в III сфері АПК, наполягають на 

тому, що вона використовує в своєму виробництві сировину рослинного походження і здійснює поставку на 

ринок лише продукти переробки сільськогосподарської сировини. Ми поділяємо думку тих, хто вважає, що 

комбікормову промисловість правильніше відносити до I ресурсної сфері, так як в ній практично не 

виробляються ринкові продукти, споживані безпосередньо населенням [6]. Кінцевим ринковим продуктом 

цього сегмента є готові зернові корми, які використовуються в подальшому в галузях тваринництва як 

засобу виробництва в наступній сфері АПК. Таким чином, комбікормова промисловість виступає в якості 

фондовиробничої, а за цією ознакою більшість фахівців вважають це головною рисою I сфери. 

Основу ЗПП і ринку зерна утворюють організації та інші виробники зерна, які утворюють II сферу. 

Галузеві виробництва, які забезпечують підготовка, транспортування, процес зберігання, переробки і 

реалізації зерна утворюють III сферу зернового підкомплексу. Сервісну інфраструктуру зернопродуктового 

підкомплексу представляють наукові установи, дослідні станції, які виконують селекційні дослідження, 

удосконалюють технології, природоохоронні заходи та багато іншого. Також підприємства і підрозділи 

сфери транспортного обслуговування, агрохімічні, меліоративні, інформаційні структури з обслуговування, 

ремонтні підприємства і служби технічного забезпечення, консультаційного сервісу, торгової сфери та інші. 

Економічну макромодель функціонування зернового ринку ми пропонуємо розглядати як ланцюжок 

доходів всіх учасників ринку зерна, за рахунок яких формується загальна сума надходжень [8]. 

Рівні виручки, що надходить від роздрібних продажів, роблять визначальний вплив на економічну 

кон'юнктуру в усіх сегментах ринку. Рекомендована нами модель менеджменту функціонування системи ЗР 

в структурі зернопродуктового підкомплексу наочно демонструє основні блоки досліджуваної виробничої 

системи, їх зв'язки і взаємини. При цьому можна позначити умовні кордони зернового ринку, з векторами, 

що демонструють сам процес товарного обміну ресурсами. Провідною ланкою, пропонованої нами моделі 

взаємодії, виступають домашні господарства як основні постачальники трудових ресурсів, а одержувані від 

реалізації праці грошові кошти використовуються потім (у вигляді пайової ринкового трансферту) усіма 

іншими учасниками системи зернового ринку. Пайова, трансфертне ринковий розподіл доходів кожного 

інвестованого споживачем рубля через роздрібну торгівлю при придбанні хлібних продуктів, наочно 

простежується з фінансового потоку, що йде від споживчого сектора (домашніх господарств) до всіх 

учасників зернового ринку по висхідним потокам, назустріч продуктовим потокам. 

Відзначимо, що досить важливо правильно визначатися з методикою економічної оцінки прийняття 

рішень, в основі якої лежить система показників ефективності для всіх структурних ланок регіонального 

зернопродуктового підкомплексу. Цю ж систему показників слід використовувати для здійснення 

моніторингу, дослідження кон'юнктури, прогнозної оцінки подальшого виробництва і подальшої реалізації 

продукції на ринку. У нашій практиці в науковій літературі прийнято розрізняти поняття критеріїв і 

показників оцінки економічної ефективності [8]. Багато при цьому вважають, що критерії показують, 

демонструють основні положення якісної оцінки, а показники оцінки економічної ефективності охоплюють 

чисельні, кількісні характеристики, за допомогою яких можна визначати, вимірювати рівні ефективності.  

На наш погляд розмежовувати ці поняття надмірно не варто, адже багато залежить від чинників 

наявних виробничих ресурсів (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Системні показники оцінки ефективності зернового ринку 

 

На основі представленої системи показників часто вибирається, так званий, критеріальний, 

основний або визначальний показник, на основі якого зазвичай будується процес прийняття управлінських 

рішень. У практичній і науковому середовищі часто виникають різні думки з приводу прийняття, вибору 

критерію оцінки ефективності. Ми поділяємо думку, що в якості критеріїв стосовно питання визначення 

економічної ефективності ринку зерна краще використовувати показники обсягу прибутку і рентабельності 

продажів. 

Як бачимо, територіальні, локальні ринки зерна мають досить складний менеджмент структурної 

побудови. У своєму дослідженні ми виходимо з положення, що наукове вивчення даної проблеми має 
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базуватися положеннях системного підходу, на загальних принципах теорії менеджменту ефективності. Для 

подальшого підвищення результативності функціонування підприємств регіонального зернового 

підкомплексу дуже важливий об'єктивний підхід до економічної оцінки через відповідні галузевим підходу 

блоки систем оцінки ефективності. Зокрема блоки рівнів ефективності використання матеріально-технічної 

ресурсів, наявності міцних міжгалузевих зв'язків, технологій виробництва, оцінки виконання показників, 

орієнтованих на кінцевий результат з урахуванням соціально-економічної та екологічної ефективності [9]. 

У будь-якому випадку в якості основного критерію менеджменту ефективності, розвитку зернового 

ринку виступає прибуток. Порівняльну оцінку за видами виробництва, зернового бізнесу забезпечують 

якісні та кількісні показники, такий підхід виявляє резерви, визначає напрями їх реалізації. 

Прогноз ФАО щодо світового виробництва зернових у 2020 році був переглянутий в цьому місяці в 

сторону підвищення на 9,3 млн т і на сьогодні складає майже 2790 млн т: це означає, що світове 

виробництво повинно перевищити рекордний рівень 2019 року, практично на 3,0% (81,3 млн т), табл. 1. 

 

Таблиця 1  

Світовий ринок зернових 

Рік 
Виробництво Використання Торгівля 

Кінцевий 

продукт 

Світовий 
коефіцієнт запасу  

до використання 

Коефіцієнт запасу  
та зникнення основних 

експортерів 

млн т % 

2011/12 2 357,6 2 920,2 2 320,9 322,5 595,2 25,6 18,4 

2012/13 2 317,9 2 913,1 2 332,1 318,2 592,2 24,3 17,4 

2013/14 2 557,5 3 149,8 2 449,5 363,7 671,3 26,9 18,7 

2014/15 2 607,9 3 279,2 2 508,3 377,0 767,9 30,2 19,4 

2015/16 2 583,8 3 351,7 2 550,9 393,0 795,3 30,4 17,0 

2016/17 2 660,7 3 455,9 2 613,2 406,6 840,6 31,7 17,8 

2017/18 2 696,9 3 537,6 2 649,3 422,7 881,5 32,9 18,3 

2018/19 2 649,6 3 531,1 2 678,0 410,4 870,0 32,3 19,0 

2019/20 2 708,5 3 578,5 2 692,2 426,0 876,6 32,0 18,9 

2020/21 2 789,8 3 666,5 2 735,4 435,1 928,9 33,0 20,7 

 

Загальносвітове виробництво пшениці оцінюється в 761,5 млн т, що на 3,2 млн т більше, ніж у 

попередньому місяці і тепер відповідає торішньому урожаю, який перевищив середні показники. 

Збільшення прогнозу в цьому місяці в основному обумовлено переглядом у бік підвищення прогнозу 

виробництва пшениці в Австралії (+5,5 млн т) в зв'язку з більш сприятливими умовами на врожай завдяки 

рясним опадам в попередній період і сприятливим погодним прогнозами на частину сезону (рис. 3). 

Очікується, що в поєднанні зі збільшенням посівних площ під пшеницю це призведе до більш вираженого 

відновлення виробництва в 2020 році, що разюче відрізняється від ситуації, що склалася в попередні два 

роки, коли врожаї знижувалися через посуху.  
 

 
 

Рис. 3. Відношення обсягу запасів і споживання зернових 

 

Прогнози виробництва пшениці також були підвищені для Індії (+2,2 млн т), виходячи з останніх 

офіційних даних, що свідчать про збільшення посівних площ і підвищення врожайності (табл. 2). Це 

збільшення з лишком компенсувала зниження прогнозів виробництва пшениці в Європейському союзі (ЄС) 

(–5,5 млн т) і у Великобританії (–1,5 млн т) на тлі погіршення прогнозів на урожай. Прогноз світового 

виробництва фуражних зернових в 2020 році також підвищено до 1519 млн т, що на 5,7 млн т перевищує 

прогноз у попередньому місяці та на 5,0 % (73,0 млн) показник 2019 р.  
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Таблиця 2  
Світовий ринок пшениці 

Рік 
Виробництво Використання Торгівля 

Кінцевий 
продукт 

Світовий коефіцієнт 
запасу до 

використання 

Коефіцієнт запасу та 
зникнення основних 

експортерів 

млн т % 

2011/12 699,0 901,9 693,2 149,2 203,7 29,9 18,8 

2012/13 658,6 862,3 682,3 143,6 185,6 26,8 15,1 

2013/14 715,3 900,9 692,2 159,4 200,2 28,3 16,0 

2014/15 735,2 935,4 708,2 156,6 228,6 31,9 18,8 

2015/16 737,3 965,8 717,0 167,5 243,0 33,0 18,0 

2016/17 763,5 1 006,5 736,8 176,9 265,9 36,0 19,8 

2017/18 761,6 1 027,5 738,4 177,4 287,7 38,3 21,0 

2018/19 732,4 1 020,1 750,8 168,3 272,1 35,9 18,2 

2019/20 761,5 1 033,6 757,0 177,1 275,0 36,5 15,7 

2020/21 761,5 1 036,5 754,1 178,7 283,8 36,8 16,7 
 

Це зростання прогнозу в основному обумовлений збільшенням виробництва ячменю в Австралії, 

ЄС і Туреччини. Прогноз світового виробництва кукурудзи також виріс в порівнянні з попереднім місяцем, але 

не настільки істотно, відображаючи скромне зростання в ЄС, де минули після декількох тижнів сухої погоди 

дощі сприятливо позначилися на врожаї, особливо на півдні Франції і на півночі Італії. Аналогічним чином 

виріс прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії, який в даний час трохи перевищує показники минулого 

року і є рекордним за всю історію. Згідно з поточними прогнозами ФАО обсяг світового виробництва рису в 

2020 р. складе 509,2 млн т, що на 1,7 % вище, ніж в 2019 р., і на 400 тис. т вище червневого прогнозу. 

Невеликий перегляд прогнозу в бік підвищення, в першу чергу, обумовлений поліпшенням видів на урожай 

в країнах Південної Америки, який в результаті сформованих сприятливих погодних умов може досягти 

максимального історичного рівня, частково компенсувавши торішнє зниження врожаю. 

Прогноз загальносвітового споживання зернових в сезоні 2020–2021 років також був підвищений до 

2735 млн т, що на 43 млн т (1,6 %) вище рівня сезону 2019–2020 років. Підвищення прогнозу в цьому місяці 

пов'язано, головним чином, зі збільшенням прогнозу споживання фуражних зернових майже на 3,0 млн т, 

що обумовлено зростанням обсягів використання в кормових і промислових цілях в порівнянні з попередніми 

прогнозами. Новий прогноз досяг історичного максимуму в 1471 млн т, а сукупне використання фуражних 

зернових в сезоні 2020–2021 рр. збільшиться на 2,7 % (38 млн т) у порівнянні з рівнем сезону 2019–2020 рр., 

при цьому майже 40 % (14,4 млн т) прогнозованого річного приросту припаде на частку США і більше 20 % 

(9,0 млн т) – на Китай (табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Світовий ринок фуражних зернових культур 

Рік 
Виробництво Використання Торгівля 

Кінцевий 
продукт 

Світовий коефіцієнт 
запасу до 

використання 

Коефіцієнт запасу  
та зникнення 

основних експортерів 

млн т % 

2011/12 1 178,6 1 409,2 1 165,6 132,6 244,9 20,9 11,3 

2012/13 1 174,4 1 419,3 1 180,6 134,4 244,5 19,3 9,0 

2013/14 1 351,6 1 596,2 1 277,2 158,8 299,6 23,0 11,1 

2014/15 1 382,6 1 682,2 1 313,3 175,3 365,7 27,4 14,9 

2015/16 1 358,0 1 723,7 1 343,5 184,1 380,3 27,5 13,4 

2016/17 1 400,6 1 781,0 1 382,3 181,3 401,8 28,4 14,8 

2017/18 1 436,0 1 837,7 1 413,6 196,8 417,5 29,3 15,7 

2018/19 1 410,9 1 828,4 1 427,2 198,1 413,3 28,8 16,1 

2019/20 1 446,2 1 859,5 1 433,0 203,9 418,1 28,4 15,6 

2020/21 1 519,2 1 937,3 1 471,0 208,8 462,9 30,3 20,2 
 

Очікується, що в результаті збільшення споживання рису (див. табл. 4) в продовольчих цілях 

світове споживання рису в цілому в сезоні 2020–2021 років також досягне нового максимуму і складе 

510,4 млн т, що на 1,6 % більше показників сезону 2019–2020 років. При цьому світовий прогноз 

споживання пшениці в сезоні 2020–2021 років вказує на деяке (0,4 %) зниження в порівнянні з рівнем сезону 

2019–2020 років, в основному в зв'язку з очікуваним скороченням споживання пшениці в кормових цілях і її 

заміщення іншими фуражними зерновими, а також у зв'язку зі скороченням промислового споживання. 

У порівнянні з попереднім місяцем поточний прогноз ФАО щодо світових запасів зерна на кінець 

сезону 2021 р. був підвищений на 2 млн т до 929 млн т, що на 52,3 млн т (6,0 %) вище показників 

попереднього року. На такому рівні співвідношення світових запасів зерна і його споживання в сезоні 2020–

2021 рр. досягне максимального рівня за останні двадцять років і складе 33,0 %, що свідчить про сприятливі 

перспективи пропозиції в новому сезоні. Збільшення пропозиції пшениці в зв'язку з очікуваним зростанням 

виробництва в ряді країн зажадало ще раз переглянути в бік збільшення прогноз запасів пшениці в сезоні 

2020–2021 років, в результаті чого прогноз на сезон 2020–2021 років склав майже 284 млн т, що майже на 

9 млн т (3,2 %) вище рівня на початок сезону, але все ще нижче рекордного рівня, зафіксованого в сезоні 

2017–2018 років.  
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Таблиця 4 
Світовий ринок рису 

Рік 
Виробництво Використання Торгівля 

Кінцевий 
продукт 

Світовий коефіцієнт 
запасу до використання 

Коефіцієнт запасу  
та зникнення основних 

експортерів 

млн т % 

2011/12 480,0 609,0 462,0 40,6 146,6 31,2 25,2 

2012/13 484,9 631,5 469,1 40,2 162,1 33,7 28,0 

2013/14 490,6 652,6 480,2 45,5 171,6 35,2 29,0 

2014/15 490,1 661,6 486,8 45,1 173,6 35,4 24,6 

2015/16 488,6 662,2 490,3 41,4 172,0 34,8 19,7 

2016/17 496,5 668,5 494,1 48,4 173,0 34,8 18,9 

2017/18 499,4 672,3 497,3 48,5 176,3 35,3 18,1 

2018/19 506,3 682,5 500,0 44,1 184,6 36,8 22,6 

2019/20 500,8 685,5 502,2 44,9 183,5 35,9 25,2 

2020/21 509,2 692,6 510,4 47,6 182,2 35,3 25,2 

 
Найбільший приріст у порівнянні з попереднім роком очікується в Китаї, де запаси можуть досягти 

нового рекордного рівня в 138 млн т, що майже на 11 млн т вище рівня на початок сезону і дозволяє з 
лишком компенсувати прогнозоване скорочення в ЄС і в США. Згідно з прогнозами, запаси фуражних 
зернових в сезоні 2020–2021 років виростуть ще істотніше, ніж запаси пшениці майже на 45 млн т (10,8 %), 
при цьому очікується значне збільшення запасів як кукурудзи, так і ячменю. Основний обсяг приросту 
запасів кукурудзи припаде на частку США, а ячменю – Австралії і ЄС. Світові запаси рису на кінець сезону 
2020–2021 років прогнозуються на рівні 182,2 млн т, що на 0,7 % нижче рівня на початок сезону і лише 
незначно відрізняється від попередніх прогнозів. Значна частина прогнозованого скорочення запасів 
доведеться на Китай, де, проте, хороший урожай 2020 р. дасть змогу зберегти достатній обсяг запасів. У 
поєднанні з очікуваним скороченням запасів в Бангладеш та Індонезії це, цілком ймовірно, з надлишком 
компенсує третьої поспіль щорічне збільшення запасів, які мають основні експортери рису. 

Згідно з останнім прогнозом ФАО, обсяг світової торгівлі зерном в сезоні 2020–2021 років складе 
435,0 млн т, що на 9,0 млн т (2,1 %) більше, ніж в сезоні 2019–2020 рр., і є новим рекордним показником. 
Очікується, що торгівля фуражними зерновими в сезоні 2020–2021 років (липень/червень) виросте на 2,4 % 
в порівнянні з сезоном 2019–2020 років за рахунок очікуваного зростання імпортного попиту на сорго з боку 
Китаю. Світова торгівля пшеницею в сезоні 2020–2021 років прогнозується на рекордно високому рівні в 
178,7 млн т, що на 1,5 млн т (трохи менше 1 %) більше, ніж в сезоні 2019–2020 років, за рахунок очікуваного 
збільшення експортного пропозиції, обумовленого, зокрема, масштабним відновленням виробництва в 
Австралії і Канаді, що з лишком компенсує скорочення експортної пропозиції з боку ЄС і України. Очікується, 
що пожвавлення імпортного попиту в Африці призведе до зростання торгівлі рисом в 2021 календарному 
році до 47,6 млн тонн (трирічний максимум), що на 6 % більше, ніж в 2020 р. 

Висновки. Рекомендована вертикально інтегрована модель менеджменту взаємовідносин учасників 
зернового ринку буде сприяти отриманню певного синергетичного ефекту за рахунок системності побудови 
і функціонування технологічних, логістичних, маркетингових та інших ділових зв'язків між усіма 
учасниками ЗБ, коригування цінових пропорцій, вдосконалення економічних інструментів інвестування в 
зерновому бізнесі. Важливим в підвищенні ефективності зернового ринку є напрями витрачання зернових 
ресурсів для насіннєвого фонду, використання на фуражні цілі, натуральну оплату. Дослідження показують, 
що в регіональних балансах більшу питому вагу займає напрямок на кормові цілі. 

Резюмуючи зміст роботи можна зробити висновок, що міжгалузеві і зовнішні зв'язки зернового 
ринку охоплюють всі процеси менеджменту поставки ресурсів, виробництва продовольчої сировини, 
готових хлібних продуктів з доведенням їх до домашніх господарств. У цих умовах зерновиробники 
зможуть виділяти великі інвестиції, щоб розширювати і зміцнювати ринкові зв'язку, цим вони створюють 
можливості збільшення числа робочих місць і зростання добробуту. 
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