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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Постановка проблеми. Розвиток аграрного сек-
тору є одним із пріоритетів державної політики Укра-
їни. Цей вид економічної діяльності є експортоорієн-
тованим і має велике значення у продовольчій безпеці 
у контексті забезпечення національної безпеки [1-4]. 
І особливої актуальності ці питання набувають у су-
часних умовах військових дій.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз на-
укових джерел показує, що вченими (О. Акименко, 
А. Баскаков, І. Бережнюк, С. Борох, І. Волкова, 
В. Ганін, О. Гребельник, С. Денисенко, М. Дідківсь-
кий, Г. Дугінець, О. Єрмакова, О. Калініна, Ю. Козак, 
І. Кононов, Т. Кулаковська, Н. Логвінова, В. Ля- 
шенко, Ю. Орловська, Н. Осадча, О. Новіков, О. Пав-
лов, П. Пашко, Л. Пісьмаченко, Н. Притула, М. Рес-
лер, О. Романовський, Т. Садрідінов, В. Самофатова, 
Л. Федорець, Л. Швайка, О. Шкурупій) розглядаються 
різноманітні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств різної галузевої приналежності.  

На підставі встановлено, що вчені-економісти та 
фахівці-практики [5-16] розуміють під цим поняттям 
систему; вид господарської діяльності; розвиток між-
народних економічних відносин; процес трансформа-
ції; механізм; форму міжнародної торгівлі; сукупність 
зовнішньоекономічних зв’язків тощо.  

Як правило, зовнішньоекономічна діяльність  
трактується як: система міжнародних економічних  
відносин; діяльність суб’єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб’єктів господарської діяльно-
сті; розвиток економічних відносин між країнами; 
процес трансформації міжнародних економічних від-
носин; багатомірна цілісна система господарювання; 
один з аспектів зовнішньоекономічних зв’язків; мож-
ливість одержання валютної виручки від експорту;  
певна система господарської та виробничої діяльності; 
заходи та дії з реалізації зовнішньоекономічних зв’яз-
ків; сукупність виробничо-господарських, організа-
ційно-економічних та комерційних функцій, які за-
безпечують обмін продукцією в матеріально-речовій 
формі; сукупність зовнішньоекономічних зв’язків між 
країнами; форма торговельно-економічної міжнарод-
ної діяльності держави; сфера господарської діяльно-
сті; механізм зовнішньоекономічних зв'язків. 

Багато уваги науковці (О. Акименко, Д. Василь-
ківський, М. Домаскіна, К. Зайцева, А. Крисоватий, 
Д. Кузьміна, А. Остапенко, Т. Повод, І. Смирнов, 
І. Хільчевська, О. Яременко та інші) приділяють фор-
муванню логістичних підходів до організації зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. У наукових 
джерелах [17-27] використовується такий понятійно-
категоріальний апарат, як міжнародний бізнес; міжна-
родна торгівля; міжнародні економічні відносини; 
глобальна логістика; глобальний логістичний менедж-
мент; міжнародна логістика; єврологістика; логістика 
зовнішньоекономічної діяльності; митна логістика; 
експортно-імпортна логістика; логістика у міжнарод-
ному бізнесі; міжнародна логістична діяльність; зов- 
нішньоекономічна логістична діяльність; логістика 
для міжнародних компаній; глобальне управління  
ланцюгами постачань; менеджмент міжнародних тор-
гівельних операцій; митне та логістичне регулювання 
в системі міжнародних економічних відносин тощо. 

Виявлено, що більшість науковців [28-35] митну 
логістику трактують як об’єкт наукових досліджень; 
специфічну сферу логістики; практичну діяльність.  

Аналіз літератури (І. Бабій, І. Гой, О. Зборовська, 
Я. Олійник, Р. Сивак, І. Смірнов, І. Стеценко, О. Три-
дід, Н. Тюріна, О. Хмелевський, Б. Холод, І. Ярова та 
інші) показує, що не існує єдиного теоретичного під-
ходу до терміна «міжнародна логістика». У результаті 
дослідження встановлено, що здебільшого науковці 
розглядають міжнародну логістику як планування, ор-
ганізацію, контроль і управління рухом потоків (мате-
ріальних, фінансових, інформаційних та ін.), які пере-
тинають національні кордони, від точки їх виник-
нення до кінцевого споживача у просторі і часі.  

На основі методів угруповань і класифікації  
умовно систематизовано підходи до трактування між-
народної логістики [36-42], які запропоновано різ-
ними науковими школами, за такими групами:  основа 
глобальної логістики; чинники розвитку глобалізації 
світової економіки; функціональна сфера логістики; 
наука про управління; процес управління; функції уп-
равління; мистецтво управління потоками; метод  
управління потоками; стратегічне управління міжна-
родним ланцюгом поставок. 
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Незважаючи на широке коло наукових дослі-
джень з обраної теми, багатоаспектність і дискусій-
ність окремих питань потребують проведення подаль-
ших розробок. І особливо вирішення даної проблеми 
актуалізується на сучасному етапі у період збройної  
агресії росії проти України унаслідок виникнення зна-
чних проблем організації зовнішньоекономічної ло- 
гістичної діяльності підприємств агропромислового 
комплексу через блокування морських портів. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослідження 
сучасних викликів, загроз, тенденцій і бар’єрів при ор-
ганізації міжнародної логістичної діяльності аграрних 
підприємств в умовах війни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропро-
мисловий комплекс визнано одним із стратегічних  
секторів національної економіки, у якому у довоєнний 
період формувалося у середньому 10,8% валової дода-
ної вартості й 9,3% загальноукраїнського ВВП.  

За інформаційно-аналітичними матеріалами Дер-
жавної служби статистики України, обсяг експортних 
поставок зернових культур збільшився за 2010-
2021 рр. у 5,04 раза; продуктів рослинного похо-
дження — у 3,93 раза; жирів та олії — у 2,7 раза; про-
дуктів тваринного походження і живих тварин — у  
1,75 раза (табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Динаміка обсягу експортних поставок вітчизняної сільськогосподарської продукції, млн дол. США 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 770,8 3949,9 2447,1 2605,0 

2011 935,0 5514,5 3604,5 3380,8 

2012 959,2 9173,1 6970,4 4184,6 

2013 1083,1 8849,1 6351,7 3497,4 

2014 1014,5 8736,1 6544,1 3822,0 

2015 823,4 7971,5 6057,5 3299,8 

2016 775,0 8093,7 6073,9 3963,0 

2017 1108,8 9215,7 6501,1 4605,7 

2018 1210,6 9886,1 7240,6 4496,5 

2019 1277,0 12914,5 9633,3 4732,2 

2020 1188,2 11883,2 9410,7 5746,9 

2021 1345,3 15538,3 12343,9 7037,3 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
За цей період частка експортних поставок проду-

ктів рослинного походження зросла у товарній струк-
турі зовнішньої торгівлі України на 15 відсоткових пу-
нкти (з 7,8 до 22,8%); зернових культур — на 13,3 в.п. 

(з 4,8 до 18,1%); жирів та олії — на 5,2 в.п. (з 5,1 до 
10,3%); продуктів тваринного походження і живих тва-
рин — на 0,5 в.п. (з 1,5 до 2,0%) (табл. 2). 

 
 

Таблиця 2  
Динаміка частки експортних поставок сільськогосподарської продукції 

у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, % 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 1,52 7,78 4,82 5,13 

2011 1,38 8,16 5,33 5,00 

2012 1,42 13,53 10,28 6,17 

2013 1,74 14,20 10,19 5,61 

2014 1,88 16,21 12,14 7,09 

2015 2,16 20,91 15,89 8,65 

2016 2,13 22,26 16,70 10,90 

2017 2,56 21,30 15,03 10,65 

2018 2,56 20,89 15,30 9,50 

2019 2,55 25,80 19,25 9,45 

2020 2,42 24,16 19,13 11,68 

2021 1,98 22,82 18,13 10,34 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
Як показує аналіз, обсяг імпортних поставок зер-

нових культур збільшився у 2021 р. порівняно з 2010 р. 
на 14,2%; продуктів рослинного походження — на 

39,5%; продуктів тваринного походження і живих тва-
рин — на 30,8%. Обсяг імпортних поставок жирів та 
олії, навпаки, скоротився на 1,6% (табл. 3). 
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При цьому слід зазначити, що питома вага імпо-
ртних поставок сільськогосподарської продукції у то-
варній структурі зовнішньої торгівлі України є несут-
тєвою. Частка імпорту продуктів рослинного по- 
ходження становила в 2021 р. 2,93% (у 2010 р. — 

2,53%); живих тварин і продуктів тваринного поход-
ження — 2,19% (у 2010 р. — 2,02%); жирів та олії — 
0,61% (у 2010 р. — 0,75%); зернових культур — 0,23% 
(у 2010 р. — 0,24%) (табл. 4). 

 
Таблиця 3  

Динаміка обсягу імпортних поставок української сільськогосподарської продукції, млн дол. США 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 1216,7 1526,9 145,4 451,6 

2011 1008,3 1774,3 219,5 468,6 

2012 1681,3 2366,1 248,9 406,2 

2013 1850,4 2607,6 306,5 403,3 

2014 1124,1 2031,6 366,6 301,7 

2015 548,2 1146,2 154,7 182,3 

2016 626,3 1284,8 148,8 246,0 

2017 731,5 1368,0 176,8 266,6 

2018 918,0 1529,2 191,1 267,4 

2019 1071,5 1794,6 180,8 253,3 

2020 1258,1 1989,3 178,9 280,4 

2021 1591,7 2129,6 166,1 444,2 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
Таблиця 4  

Динаміка частки імпортних поставок сільськогосподарської продукції 
у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, % 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 2,02 2,53 0,24 0,75 

2011 1,24 2,19 0,27 0,58 

2012 2,02 2,85 0,30 0,49 

2013 2,44 3,44 0,40 0,53 

2014 2,07 3,73 0,67 0,55 

2015 1,46 3,06 0,41 0,49 

2016 1,60 3,27 0,38 0,63 

2017 1,47 2,76 0,36 0,54 

2018 1,61 2,67 0,33 0,47 

2019 1,76 2,95 0,30 0,42 

2020 2,32 3,66 0,33 0,52 

2021 2,19 2,92 0,23 0,61 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
В Україні спостерігається тенденція скорочення 

обсягів інвестування розвитку сільського господарства 
(табл. 5). За 2010-2019 рр. обсяг прямих інвестицій з 
країн світу у розвиток вітчизняного сільського госпо-
дарства зменшився на 24,7% або з 719,5 до 542,1 млн 
дол. США, а їх частка у загальному обсязі прямих ін-
вестицій за всіма видами економічної діяльності — з 
1,59 до 1,51%. Обсяг прямих інвестицій з України у 
розвиток сільського  господарства різних країн світу 
знизився у 2019 р. порівняно з 2013 р. на 8,9% або з 
19 до 17,3 млн дол. США, а їх питома вага у загаль-
ному обсязі прямих інвестицій за всіма видами еконо-
мічної діяльності була незначною і становила лише 
0,28%. 

Варто наголосити, що на даному етапі організація 
зовнішньоекономічної логістичної діяльності аграрних  
 

Таблиця 5  
Прямі інвестиції з країн світу в економіці України,  

млн дол. США 
Роки Загальний обсяг пря-

мих інвестицій 
У тому числі з країн 

ЄС 

2010 45370,0 36969,1

2011 48197,6 39268,9

2012 51705,3 41132,3

2013 53704,0 41032,8

2014 38356,8 29308,0

2015 32122,5 24982,8

2016 31230,3 23425,7

2017 31606,4 24145,2

2018 32905,1 25972,3

2019 35809,6 28289,3

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними 
матеріалами Державної служби статистики України. 
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підприємств потребує кардинальних змін. Це обумов-
лено, у першу чергу, блокуванням вітчизняних чорно-
морських портів. У довоєнний період 90% обсягу по- 
ставок зернових та олійних культур експортувалося за 
допомогою морської інфраструктури. Але на сьогодні 
відбувається перенаправлення вантажів на порти країн 
ЄС. Водночас такий обсяг експортних поставок ці  
порти обробити не в змозі, тому частину відправлень 
продукції необхідно здійснювати через західні кор-
дони залізничним та автомобільним транспортом. 

За експертними оцінками Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, через війну втра-
чено понад 30% посівів або 5 млн га. У зв’язку з цим 
недоотримана виручка аграрного бізнесу становитиме 
5-7 млрд дол. США. Тваринництво знищено на 15%, 
що складатиме приблизно 2 млрд дол. США збитків. 
У портах України заблоковано понад 90 млн т зерна. 
За березень 2022 р. вітчизняний аграрний сектор втра-
тив у реальних цінах 2,5 млрд дол. США. Загальні зби-
тки від війни у сфері сільського господарства оціню-
ються приблизно у 15 млрд дол. США. Згідно з розра-
хунками Центру економічної стратегії, обсяги екс- 
портних постачань сільськогосподарської продукції 
скорочено у 4 раза. За даними Української зернової 
асоціації, обсяг експорту зернових знижено у 6 разів 
(з 6 до 1 млн т на місяць). 

Все це призвело до проблем організації міжна- 
родної логістичної діяльності аграрних підприємств, 
серед яких:  

зниження обсягів експортних поставок сільсько-
господарської продукції через блокування морських 
портів (наприклад, за даними Української зернової 
асоціації, обсяг експорту зернових скоротився у 6 ра-
зів — з 6 до 1 млн т на місяць);  

порушення ланцюгів постачання продовольства;  
неналежне виконання умов зовнішньоекономіч-

них контрактів;  
збільшення трансакційних витрат і на логістику;  
загрози втрати частини врожаю 2021/2022 марке-

тингового року;  
зменшення фінальних показників врожаю та  

рівня продовольчої безпеки;  
дефіцит палива через знищення паливних складів 

і складну транспортну логістику;  
недостатньо ефективне використання інструмен-

тарію маркетингового менеджменту у процесі розпо-
ділу агропродукції до кінцевого споживача [43; 44], а 
також мережевого підходу до управління партнерсь-
кими взаємовідносинами зі споживачами [45] у сис-
темі логістичного менеджменту; 

обмежений обсяг прямих інвестицій у форму-
вання й функціонування відповідної логістичної ін-
фраструктури (термінали, складські комплекси, роз-
подільчі центри, кластерні утворення). 

Крім цього, слід відмітити, незважаючи на здійс-
нені позитивні кроки для полегшення перетину кор-
дону між Україною та ЄС, з українського боку тисячі 
вагонів і вантажівок чекають на митне оформлення. 
Наприклад, за даними Європейської комісії, середній 
час очікування для вагонів становить 16 діб, а поде-
куди й 30 діб. При цьому вітчизняні вагони несумісні 
з більшістю залізничних мереж країн Євросоюзу через 
різну ширину колій. А тому продукцію часто дово-
диться перевозити вантажівками. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
встановлено, що, незважаючи на виклики і загрози, 

які пов’язані з агресією росії проти України, органи 
державної влади і місцевого самоврядування здійсню-
ють значну роботу для вирішення актуальних логіс- 
тичних проблем аграрної галузі у зовнішній торгівлі з 
метою забезпечення національної та світової продово-
льчої безпеки.  

Для більш дієвої і своєчасної адаптації і транс- 
формації експортних можливостей для виробників аг-
рарної продукції в умовах війни органи публічної 
влади (відповідні Комітети Верховної Ради України, 
Міністерство економіки України, Міністерство аграр-
ної політики та продовольства України, Міністерство 
інфраструктури України) активно залучають міжнаро-
дних експертів, представників Торгово-промислової 
палати України, Державної установи «Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту», фахівців аграрного біз-
несу.  

Загальними зусиллями розробляють альтерна- 
тивні логістичні маршрути для постачання вітчизняної 
сільськогосподарської продукції за кордон; визнача-
ються нові правила, інституції, можливості для екс- 
порту, механізми і спеціальні митні режими транзиту; 
здійснюється пошук партнерів; усуваються додаткові 
заходи контролю за органічною продукцією з України, 
які впроваджувалися у 2015-2021 рр.; формуються 
стратегічні програми державної підтримки аграрної га-
лузі у питаннях зовнішньої торгівлі. Наприклад, Міні-
стерство економіки України обговорює з представни-
ками міністерств різних європейських країн низку аль-
тернативних варіантів щодо комбінованих маршрутів  
і можливості скасування мита і квот на український 
експорт, у тому числі аграрної продукції. 

За підрахунками Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО), для фінансової під-
тримки розвитку українського аграрного сектору не-
обхідно 115,4 млн дол. США. 

Необхідно відмітити, що задля вирішення існу- 
ючих проблем експорту сільськогосподарської проду-
кції Європейською комісією розроблено План дій 
«Шляхи солідарності ЄС-Україна». Він передбачає 
альтернативні логістичні маршрути для організації 
експортних постачань агропродукції з України з вико-
ристанням усіх видів транспорту, тобто на засадах  
мультимодальності та екологічності. Цей програмний 
документ містить низку таких кроків:  

1) надання учасниками європейського ринку до-
даткових суден і вантажівок; створення логістичної 
платформи задля узгодження попиту, пропозицій і за-
питів, налагодження контактів, встановлення кон- 
тактних пунктів за принципом «єдиного вікна»;  

2) збільшення пропускної здатності транспорт-
них мереж і перевантажувальних терміналів;  

3) прискорення митних процедур і перевірок на 
кордоні між Україною та Європейським Союзом;  

4) тимчасове зберігання товарів на території ЄС;  
5) збільшення потужностей інфраструктури екс-

портних коридорів і покращення сполучення між Ук-
раїною та ЄС у середньостроковій перспективі.  

Одним із пріоритетних напрямів усунення існу- 
ючих бар’єрів, що перешкоджають ефективній органі-
зації зовнішньоекономічної логістичної діяльності, 
має стати активізація мережевої взаємодії та партнер-
ських взаємовідносин на основі створення агрокласте-
рних структур [46-49], об’єднання дрібним фермерсь-
ких господарств для належного виконання контрактів 
(кооперація), а також спільної діяльності в аграрній 
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сфері двох або більше компаній і різних груп 
стейкхолдерів для досягнення загальної мети і синер-
гетичного ефекту (колаборація). 

Перспективи подальших досліджень полягають в 
аналізі й узагальненні існуючих теоретичних підходів 
до визначення змісту понять «зовнішньоекономічна 
логістична діяльність», «експортний потенціал», «екс-
портна стратегія» з урахуванням специфіки функціо-
нування аграрних підприємств; розроблення рекомен-
дацій з відновлення конкуренто-спроможності аграр-
ного сектору України у післявоєнний період з ураху-
ванням впливу публічного управління.  
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