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Abstract. 
Mykolenko I. H., Stylyk A. H., Rozhko L. Y. The role of the strategy in ensuring the economic security of 

the agricultural enterprise.  
A successful operation of any agricultural enterprise in the period of economic crisis mainly depends on the effec-

tiveness of strategic management of its economic security system. The effective economic security of an enterprise is possible 
only with a comprehensive and systematic approach. It allows ensuring strategic development of the enterprise, to develop 
tactical and operational measures in order to minimize all negative consequences of internal and external threats. Based on 
the study, the essential characteristics of the economic security of an agricultural enterprise and the assessment of its level 
were considered. It was found that the mechanisms for improving the economic security of agricultural enterprises, which 
take into account industry specifics and destructive factors, have not been sufficiently developed. The formation of economic 
security was under study. The defining characteristics of the states of economic security are given. The author's under-
standing of a category "economic security of agricultural enterprises" is proposed based on rethinking modern interpreta-
tions of the studied definition and their systematization. It has been emphasized that economic security occupies an im-
portant place in the strategic management structure of the agricultural enterprise. The main aspects in the management of 
economic security strategy are highlighted due to a wide range of interpretations and approaches to defining the strategy. 
The economic security strategy of the enterprise as an object of management is structured. The advantages of a strategic 
approach in the economic security management of the enterprise were also considered. It is noted that a process of developing 
an economic security strategy takes into account both objective and subjective factors. The main process stages of developing 
an economic security strategy are described. A necessity of formation a strategy for ensuring economic security in order to 
create stable conditions for dynamic competitiveness and financial, economic sustainability of agricultural enterprises in 
the long run was substantiated. 

Keywords: enterprise, external environment, internal environment, security, economic security, economic security 
strategy. 
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ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ» ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СВІТОВИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 
 

Ослопова М.В., Степаненко С.В. Формування «нової реальності» функціонування світових рин-
ків аграрної продукції. 

У статті проаналізовано сучасний стан світових ринків аграрної продукції. Доведено, що відповіддю на 
виклики пандемії вірусної хвороби COVID-19 стало формування «нової реальності». В її реаліях торгівля сільсь-
когосподарською продукцією показала більшу стійкість завдяки таким факторам, як відносна нееластичність по-
питу на продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання), особливості 
транспортування – більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається 
шляхом морських перевезень, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через тран-
спортні обмеження, пов’язані з пандемією. Торгівля сільськогосподарською продукцією була більш стійкою, ніж то-
ргівля іншими продуктами, завдяки кільком факторам, включаючи, зокрема, відносну нееластичність попиту на 
продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання) і той факт, що 
більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається в наливних 
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морських перевезеннях, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через транспортні 
обмеження, пов’язані з пандемією. У 2020 році вартість загальної торгівлі (імпорт плюс експорт) сільськогоспо-
дарських товарів між ЄС та рештою світу становила 327 мільярдів. Оскільки експорт (185 млрд) перевищував 
імпорт (142 млрд), торговельний баланс склав 43 млрд сальдо. У період з 2002 по 2020 рік торгівля ЄС сільського-
сподарською продукцією зросла більш ніж у двічі, що еквівалентно середньорічному зростанню 4,8%. У цей період 
експорт (5,3%) зростав швидше, ніж імпорт (4,1%). Встановлено, що індекс цін на продукти харчування демонс-
трує тенденцію до зниження в результаті кризи COVID-19, що спричинила тиск на ціни, а отже, і на доходи. 
Індекс цін на продовольчі товари вказує на те, що найбільше впали ціни на рослинну олію та цукор, за ними йшли 
ціни на м’ясо та молочні продукти. Навпаки, ціни на зернові були відносно стабільними, оскільки пандемія менше 
вплинула на попит, а ланцюги постачань були менш порушені через те, що крупи, як правило, відправляються 
навалом, а в оптових поставках не спостерігалося жодних значних збоїв.  

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, аграрні підприємства, сталий розвиток, зовнішньоекономічний 
профіль торгівлі, зовнішнє середовище.  

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Спалах COVID-19 та його швидке по-
ширення охопили багато урядів та сільського 
господарства виробників зненацька, що ви-
кликало негайну політичну відповідь членів 
СОТ. Очікувалося, що багато початкових за-
ходів негативно вплинуть на сільськогоспо-
дарський сектор. Але сільське господарство 
фактично продемонструвало стійкість, з тор-
говельними показниками, які були кращими, 
ніж інші сектори. Торгівля продовольством та 
сільськогосподарською продукцією була 
більш стійкою, ніж торгівля іншими продук-
тами. Торгівля сільськогосподарською проду-
кцією навіть зросла в березні та квітні 2020 
року (на 3,3 відсотка та 0,6 відсотка відпо-
відно) порівняно з тим же періодом 2019 року. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку аграрного ринку та 
ринку сільськогосподарської продукції висві-
тлювали в своїх роботах такі провідні вчені, 
як, зокрема, В.Г. Андрійчук, М.О. Гофман, 
В.К. Збарський, Ю.С. Коваленко, Т.М. Лозин-
ська, В.І. Мацибора, О.О. Мороз. Проблеми 
функціонування світового ринку досліджу-
вали М.О. Ажнюк, В.В. Козик, О.С. Передрій, 
І.Ю. Сіваченко, К.С. Солонінко та інші науко-
вці. Водночас існує ціла низка питань, що по-
требують подальшого дослідження.  

Мета статті: дослідити питання форму-
вання «нової реальності» функціонування 
світових ринків аграрної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Торгівля сільськогосподарською 
продукцією була більш стійкою, ніж торгівля 
іншими продуктами, завдяки кільком факто-
рам, включаючи, зокрема, відносну нееласти-
чність попиту на продовольство за доходом (з 
огляду на те, що продукти харчування необ-
хідні для виживання) і той факт, що більшість 
сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зер-
нових та олійних культур) відбувається в на-
ливних морських перевезеннях, які потребу-
ють меншої взаємодії з людьми та не були си-
льно порушені через транспортні обме-
ження, пов’язані з пандемією (табл. 1) [1].  

Таблиця 1 
Експорт сільськогосподарської продукції, 
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Всього 2,5 3,3 0,6 
Живі тварини 3,7 4,6 -14,8 

М'ясо та м'ясні продукти 13,5 8,2 -3,3 
Молочна продукція 1,5 1 -3,6 

Яйця птахів -6,9 -12,1 -11,2 
Натуральний мед -3,9 4,3 15,6 

Їстівні продукти тваринного похо-
дження 

32,5 34,5 2,9 

Продукти тваринного походження -10,8 -8,1 -16,3 
Живі дерева та інші рослини;  цибу-

лини, корені 
-5,8 -17,7 -29,2 

Квіти -4,9 -19,1 -15,9 
Овочі, деякі корені 2,7 3,8 -2,2 

Горіхи 9,8 19,5 -4,4 
Фрукти (свіжі або сушені) 8,3 9,3 -7,5 

Кофе 2,1 4,8 -6,1 
Чай -6,7 -10,2 12,8 

Спеції -4,8 4,7 7,9 
Крупи 2,9 15,6 1,3 

Продукція мукомольної промисло-
вості;  солоду;  крохмаль 

-4,8 -13,9 -22,5 

Насіння олійних та плодів; різні зе-
рна; солома і корм 

1,1 10,1 22,4 

Інші овочі соки та екстракти -1,4 10,9 11 
Рослинні матеріали для плетіння; 

овочеві продукти 
10,7 9,6 3,8 

Жири та олії тваринного або рос-
линного походження 

6,6 6,7 0,4 

М'ясні вироби 0 1,8 -27,2 
Цукор та кондитерські вироби 6,2 8,6 -9,5 

Какао и какао продукти 1,7 -7,4 -37,5 
Кондитерські вироби, злаки, боро-

шно, крохмаль 
3,2 4,7 -23,2 

Напої, спирти та оцет -3,5 -7,6 -35,4 
Відходи харчової промисловості; ко-

рма для тварин 
-0,7 4,4 -10,3 

Тютюн та тютюнові вироби -7,1 -4,4 -41,8 
Алкоголь -12,5 -4,9 -17,6 

Шовк -5,3 11,5 -54,3 
Шерсть -29,2 -33,6 -54,2 
Бавовна 4,1 -12,5 -34,6 

Рослинні текстильні волокна -11,5 -9,8 -78,9 
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У 2020 році вартість загальної торгівлі 
(імпорт плюс експорт) сільськогосподарсь-
ких товарів між ЄС та рештою світу стано-
вила 327 мільярдів (рис. 1). Оскільки екс-
порт (185 млрд) перевищував імпорт 
(142 млрд), торговельний баланс склав 
43 млрд сальдо. У період з 2002 по 2020 рік 
торгівля ЄС сільськогосподарською 

продукцією зросла більш ніж у двічі, що ек-
вівалентно середньорічному зростанню 
4,8%. У цей період експорт (5,3%) зростав 
швидше, ніж імпорт (4,1%) [2]. 

У свою чергу в 2020 році ЄС імпортував 
145 мільйонів тонн сільськогосподарської 
продукції, тоді як експортував 144 мільйони 
тонн мільйонів тонн (рис. 2).  

 
Рис. 1. Торгівля ЄС сільськогосподарською продукцією в 2002-2020 рр. (млрд дол.) 

 
Рис. 2. Експорт та імпорт сільськогосподарської продукції  
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У період з 2002 по 2020 рік загальний об-
сяг торгівлі мав середньорічні темпи зрос-
тання 2,4%. І тут експорт (3,6%) зростав шви-
дше, ніж імпорт (1,3%). В експорті найбільшу 
групу склали продукти харчування (53%), по-
тім продукти рослинного походження (24%) 
та продукти тваринного походження (23%). В 
імпорті найбільшу групу становили проду-
кти рослинного походження (47%), потім 
продукти харчування (33%) та продукти тва-
ринного походження (20%). В експорті проду-
ктів тваринного походження найбільшими 
були розділи «м'ясо та їстівні м'ясні субпро-
дукти» (44%, 19 млрд) та «молочна продукція; 
пташині яйця; натуральний мед; їстівні про-
дукти тваринного походження, в іншому мі-
сці не зазначені та не включені» (36%, 16 
млрд). В імпорті продуктів тваринного похо-
дження найбільшу главу займали «риба та 
ракоподібні, молюски та інші водні безхребе-
тні» (70%, 19 млрд) В експорті овочевої проду-
кції найбільшу главу займали «крупи» (23%, 
10 млрд). В імпорті овочевих продуктів найбі-
льшу главу займали «їстівні фрукти та го-
ріхи; цедра цитрусових або дині (30%, 20 
млрд). Харчові продукти складаються з різ-
них видів оброблених харчових продуктів. 
Найбільшою главою в експорті харчових про-
дуктів були «напої, спиртні напої та оцет» 
(31%, 31 млрд). В імпорті харчових продуктів 
найбільшою главою були «залишки та від-
ходи харчової промисловості; готовий корм 
для тварин» (20%, 9 млрд) [2]. 

У той час як загальний експорт багатьох 
харчових продуктів зріс, експорт інших това-
рів зменшився, причому найбільше падіння 
експорту сільськогосподарських продуктів, які 
не вживаються в їжу (таких як сирі хутряні 
шкури, вовна, сирі шкури, рослинні тексти-
льні волокна, ефірні олії, живі дерева та інші 
рослини та квіти). До сільськогосподарської 
продукції, яка зафіксувала збільшення експо-
рту в березні 2020 р., були зернові, частина м'я-
сопродуктів, їстівні горіхи, олійні та олійні 
плоди, фрукти (свіжі та сушені). Однак у квітні 
2020р. експорт сільськогосподарської продук-
ції знизився для більшості товарних груп, за 
винятком олійного насіння та олійних плодів. 

Початкове збільшення експорту бага-
тьох продуктів харчування, зокрема в березні 
2020 року, значною мірою відображає зрос-
тання попиту на роздрібну продукцію, що 
представляє собою зсув моделей споживання 
від ресторанів та інших громадських закладів 
харчування до домівок людей. На додаток до 
початкових панічних покупок з боку спожи-
вачів, багато урядів відновили або розши-
рили програми накопичення запасів 

(збільшення попиту, зокрема, на зернові) або 
взялися закуповувати непродану продукцію 
для розповсюдження серед потребуючих 
груп населення. У квітні загальний обсяг екс-
порту сільськогосподарської продукції зали-
шився на рівні попереднього року; однак екс-
порт кількох окремих груп товарів скороти-
вся в результаті скорочення попиту, виклика-
ного заходами карантину. Хоча в більшості 
регіонів експорт сільськогосподарської про-
дукції утримується відносно добре або навіть 
збільшується, експорт з Азії впав протягом 
першого кварталу 2020 року, за яким у квітні 
відбулося падіння експорту з Європи та Пів-
нічної Америки, що відображає, серед інших 
факторів, поширення COVID-19. Дані для ок-
ремих найменш розвинених  країн свідчать 
про значніше падіння експорту, ніж в інших 
регіонах, за винятком Ефіопії та М’янми, де 
збільшився експорт, особливо для їх ключо-
вих експортних продуктів (кава та олійні ку-
льтури для Ефіопії та овочі, кукурудза та рис 
для М'янми). Натомість у Південній Америці 
спостерігалося найбільше зростання експо-
рту. Цей позитивний результат в основному 
пояснюється збільшенням експорту сільсько-
господарської продукції з Бразилії (на 14,2% у 
березні та 30,6% у квітні порівняно з аналогі-
чним періодом 2019 року), на яку припадає 
близько половини сільськогосподарського 
експорту континенту. Бразильський експорт 
соєвих бобів, цукру та м’яса за ці місяці зна-
чно зріс у порівнянні з попереднім роком, як 
результат, зокрема, попиту з Азії. 

Імпорт сільськогосподарської продукції 
протягом першого кварталу 2020 року, а осо-
бливо в березні, зріс практично для всіх регі-
онів (у тому числі для найменш розвинених  
країн) порівняно з аналогічним періодом 
2019 року. Попит на імпорт у квітні скороти-
вся порівняно з попереднім роком у Єв-
ропі,Північній Америці та Південній Аме-
риці та деяких найменш розвинених  країн 
(наприклад, М'янма, Замбія), але збільшився 
в решті світу. 

У 2020 році Сполучене Королівство було 
як найбільшим експортним пунктом ЄС (43 
мільярди, 23%), так і найбільшим джерелом 
імпорту з ЄС (17 мільярдів, 12%) сільськогос-
подарської продукції (рис. 3) [3]. 

Бавовна ретельно контролюється в СОТ, 
враховуючи її важливість для деяких  найбід-
ніших країн світу. Експорт бавовни значно 
скоротився з початку року через зниження 
глобального споживання на тлі впливу 
COVID-19 на світову торгівлю одягом. Про-
гнози Міжнародного консультативного комі-
тету з бавовни (ICAC) показують, що світовий 
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попит на бавовну, зменшився на 13 відсотків у 
маркетинговому сезоні 2019-2020 років у порі-
внянні з попереднім сезоном, що зменшило 
світовий експорт бавовни до 8,6 мільйона 
тонн. За даними ICAC, близько чотирьох міль-
йонів дрібних фермерів в Африці, ймовірно, 
сильно постраждають від цих тенденцій до 
зниження, зокрема в найменш розвинених 
країнах , включаючи країни Cotton-4 (Бенін, 
Буркіна-Фасо, Чад і Малі). де дохід від бавовни 
становить від 8 до 12 відсотків їхнього ВВП. То-
ргівля бавовною становить до 40% їх загаль-
ного експортного доходу, а в секторі зайнято 
до 33% національної робочої сили [2]. 

 

 
Рис.3. Експорт та імпорт овочевих проду-
ктів  ЄС за основними партнерами, 2020 

За даними Продовольчої та сільськогос-
подарської організації ООН (FAO), індекс цін 
на продукти харчування вже мав тенденцію 
до зниження на початку 2020 року, ще до 
того, як криза COVID-19 спричинила 

подальший тиск на ціни, а отже, і на доходи 
від фермерських. 

Індекс цін на продовольчі товари FAO 
вказує на те, що найбільше впали ціни на ро-
слинну олію та цукор, за ними йшли ціни на 
м’ясо та молочні продукти. Навпаки, ціни на 
зернові були відносно стабільними, оскільки 
пандемія менше вплинула на попит, а лан-
цюги поставок були менш порушені через те, 
що крупи, як правило, відправляються нава-
лом, а в оптових постачаннях не спостеріга-
лося жодних значних збоїв. 

У червні індекс продовольчих цін ФАО 
зафіксував перше зростання у 2020 році (на 
2,4 відсотка порівняно з травнем), зокрема че-
рез відновлення цін на рослинні олії, цукор 
та молочні продукти після різкого зниження 
в травні [4].  

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Таким чином, відповіддю на виклики 
пандемії вірусної хвороби COVID-19 стало 
формування «нової реальності». В її реаліях 
торгівля сільськогосподарською продукцією 
показала більшу стійкість завдяки таким фа-
кторам, як відносна нееластичність попиту 
на продовольство за доходом (з огляду на те, 
що продукти харчування необхідні для ви-
живання), особливості транспортування – бі-
льшість сільськогосподарської торгівлі (зок-
рема, зернових та олійних культур) відбува-
ється шляхом морських перевезень, які потре-
бують меншої взаємодії з людьми та не були 
сильно порушені через транспортні обме-
ження, пов’язані з пандемією. 

Індекс цін на продукти харчування де-
монструє тенденцію до зниження в результаті 
кризи COVID-19, що спричинила тиск на ціни, 
а отже, і на доходи. Індекс цін на продовольчі 
товари вказує на те, що найбільше впали ціни 
на рослинну олію та цукор, за ними йшли 
ціни на м’ясо та молочні продукти. Навпаки, 
ціни на зернові були відносно стабільними, 
оскільки пандемія менше вплинула на попит, 
а ланцюги постачань були менш порушені че-
рез те, що крупи, як правило, відправляються 
навалом, а в оптових поставках не спостеріга-
лося жодних значних збоїв.  
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Abstract. 
Oslopova M., Stepanenko S. Formation of "new reality" functioning of world markets of agricultural 

products. 
The article analyzes the current state of world markets for agricultural products. It has been proven that the response 

to the challenges of the COVID-19 viral disease pandemic has been the formation of a "new reality". In its reality, trade in 
agricultural products has shown greater resilience due to factors such as relative inelasticity of demand for food by income 
(given that food is necessary for survival), transport peculiarities - most agricultural trade (including cereals and oilseeds) 
takes place by shipping, which requires less interaction with people and has not been severely disrupted due to pandemic-
related transport restrictions. Trade in agricultural products was more resilient than trade in other products, due to several 
factors, including the relative inelasticity of food demand by income (given that food is necessary for survival) and the fact 
that most agricultural trade , cereals and oilseeds) occurs in bulk shipping, which requires less interaction with humans 
and has not been severely disrupted due to transport constraints related to the pandemic. In 2020, the value of total trade 
(imports plus exports) of agricultural goods between the EU and the rest of the world was 327 billion. As exports (185 
billion) exceeded imports (142 billion), the trade balance was 43 billion. Between 2002 and 2020, EU trade in agricultural 
products more than doubled, equivalent to an average annual growth rate of 4.8%. During this period, exports (5.3%) grew 
faster than imports (4.1%). It has been established that the food price index shows a declining trend as a result of the 
COVID-19 crisis, which has put pressure on prices and, consequently, on income. The food price index shows that prices 
for vegetable oil and sugar fell the most, followed by prices for meat and dairy products. On the contrary, grain prices were 
relatively stable, as the pandemic had less of an impact on demand and supply chains were less disrupted due to the fact 
that cereals tend to be shipped in bulk and there were no significant disruptions in wholesale supplies. 

Keywords: marketing, globalization, agricultural enterprises, sustainable development, foreign economic profile of 
trade, external environment. 
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