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МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

INTERNATIONAL DIGITAL PLATFORMS  
AS A TOOL OF MACROECONOMIC REGULATION  

OF AGRICULTURAL PRODUCT MARKETS

У статті розглянуто особливості використання міжнародних цифрових платформ для підви-
щення ефективності макроекономічного регулювання ринків аграрної продукції. Підкреслено 
актуальність залучення цифрових платформ на тлі сучасної світової економічної кризи. Надано 
галузеву специфіку структури аграрного експорту України. Здійснено акцент на необхідності 
забезпечення багатофункціонального розвитку аграрного комплексу країни. Відзначено немож-
ливість реального оцінювання економічного зростання й підсумків господарської діяльності 
суб’єктів АПК без урахування соціальних втрат, екологічної ціни, інституційних та політичних 
передумов такого зростання. Підкреслено небезпеку виникнення нових диспропорцій на рин-
ках сільськогосподарських товарів через цифрові технологічні зміни. Йдеться про різний ступінь 
доступності інформаційних ресурсів. Узагальнено міжнародний досвід використання відомих 
цифрових платформ.

Ключові слова: аграрна продукція, національна безпека, світова економічна криза, міжнародна 
торгівля, міжнародні цифрові платформи, макроекономічне регулювання.

В статье рассмотрены особенности использования международных цифровых платформ для 
повышения эффективности макроэкономического регулирования рынков аграрной продукции. 
Подчеркнута актуальность привлечения цифровых платформ на фоне современного мирового 
экономического кризиса. Предоставлена отраслевая специфика структуры аграрного экспорта 
Украины. Осуществлено акцент на необходимости обеспечения многофункционального развития 
аграрного комплекса страны. Отмечена невозможность реального оценивания экономического 
роста и итогов хозяйственной деятельности субъектов АПК без учета социальных потерь, эко-
логической цены, институциональных и политических предпосылок такого роста. Подчеркнута 
опасность возникновения новых диспропорций на рынках сельскохозяйственных товаров через 
цифровые технологические изменения. Речь идет о разной степени доступности информацион-
ных ресурсов. Обобщен международный опыт использования известных цифровых платформ.

Ключевые слова: аграрная продукция, национальная безопасность, мировой экономический 
кризис, международная торговля, международные цифровые платформы, макроэкономическое 
регулирование.

The article considers the peculiarities of the use of international digital platforms to increase the 
efficiency of macroeconomic regulation of agricultural markets. Agricultural production, sales and infra-
structure await a turbulent period of adaptation to new crisis and post-crisis conditions. The agro-in-
dustrial complex is a leader in terms of exports in Ukraine. The important role of agricultural exports is 
a significant factor in paying attention to it in the context of national security. Agriculture must perform 
several functions: economic, social, environmental, institutional, and political. Emphasis is placed on 
the need to ensure the multifunctional development of the country’s agricultural complex. The impossi-
bility of real assessment of economic growth and results of economic activity of agro-industrial entities 
without taking into account social losses, ecological price, institutional and political preconditions of 
such growth is noted. The concept of multifunctional development becomes the basis for the further 
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formation of the modern agricultural system. In the context of accelerating multifunctional processes, 
gradual digitization should be considered, in particular, involvement in international digital platforms. 
High costs for the creation of open digital platforms and the need to solve market and social problems 
have led the leadership of international organizations in shaping the concepts of the platform informa-
tion structure. A feature of the digitalization of the agricultural sector is the impact mainly on supply. 
This is based on the differentiation of land resources by productivity, the need for point use of weather 
indicators, phytosanitary, veterinary and other conditions at the local level for a flexible response of 
economic entities to change. Possibilities of such response arise due to use of the data of information 
platforms. The international experience of using well-known digital platforms is generalized: SEPAL, 
CEO, AMIS, and TAP, platforms of the USA, EU, and China. The danger of new disparities in the markets 
of agricultural goods due to digital technological changes is emphasized. We are talking about different 
degrees of availability of information resources.

Key words: agricultural products, national security, global economic crisis, international trade, inter-
national digital platforms, macroeconomic regulation.

Постановка проблеми. Провідна роль агро-
промислового експорту для нашої країни сут-
тєво впливає на стан національної безпеки дер-
жави, тому зміни в зовнішній торгівлі аграрною 
продукцією мають спиратися як на фундамен-
тальні засади галузевого виробництва, так і на 
чутливість до принципових технологічних змін. 
Світова економічна криза, яку суттєво приско-
рила пандемія COVID-19, поширює свій вплив 
на всіх рівнях економіки. Не оминула вона 
також міжнародну торгівлю. Сільськогоспо-
дарське виробництво, збут та інфраструктурне 
забезпечення очікує турбулентний період при-
стосування до нових умов. Одними з найваж-
ливіших інструментів макроекономічного регу-
лювання ринків аграрної продукції вже стали 
міжнародні цифрові платформи. Дослідження 
їхнього впливу на розвиток аграрного комп-
лексу є актуальним і своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним і методичним питанням управ-
ління виробництвом і міжнародною торгівлею 
продукцією АПК в контексті національної еко-
номічної безпеки держави в мінливих умовах 
світових ринків присвятили свої праці І. Віні-
ченко, О. Павленко, Д. Маховський. А. Мазаракі, 
І. Круп’як, П. Саблук, О. Шабінський [1–5] і багато 
інших вітчизняних економістів. Узагальнення 
європейського досвіду системного, зокрема 
багатофункціонального, розвитку сільського 
господарства знайшло відображення у стат-
тях таких учених, як Л. Молдован, О. П’янкова, 
О. Ралко, А. Прощаликіна, Т. Петренко, 
Т. Осташко [6–9]. Напрями використання циф-
рових платформ для розвитку галузей та тери-
торій досліджували А. Моазед, Н. Джонсон, 
Д. Олійник, Л. Ревенко та інші науковці [10–12]. 
Однак, незважаючи на значну кількість публіка-
цій, питання пристосування агропромислового 
виробництва й зовнішньої торгівлі аграрною 
продукцією до технологічних змін, зокрема 
цифровізації діяльності, визначення головних 
напрямів подальшого вдосконалення макро-

економічного регулювання міжнародної тор-
гівлі продукцією АПК України є актуальними  
та потребують подальшого розвитку.

Метою дослідження є висвітлення головних 
потенційних трендів щодо впровадження між-
народних цифрових платформ для розвитку 
виробництва міжнародної торгівлі продукцією 
АПК України на тлі світової економічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З 2014 року агропромисловий комплекс є 
лідером за обсягами експорту в Україні. Так, 
у 2019 році його частка склала 44,6% від загаль-
ної суми товарного експорту. Внесок власне 
сільськогосподарської продукції склав 28,4%. 
Очевидною є перевага частки товарів рос-
линного походження (25,8% порівняно з 2,6% 
продукції тваринництва). Складник зернових 
культур має 19,2%, тобто 67,6% від загального 
показника, а виторг від експорту кукурудзи 
є найбільшим з усіх зернових [13]. Лідерство 
кукурудзи говорить про потенціал її подальшої 
переробки, зокрема промислової. Дуже мала 
частка готової продукції тваринництва віддзер-
калює слабку відповідність наших товарів висо-
ким стандартам розвинутих країн.

Велика роль аграрного експорту є значним 
чинником уваги до нього в контексті забез-
печення національної безпеки, включаючи 
продовольчу безпеку. Відомі приклади поши-
рення вивозу всупереч гарантуванню внутріш-
нього харчового балансу. Навпаки, в нашій 
історії є зворотні приклади перепон експорту 
під впливом лобіювання інтересів внутрішніх 
трейдерів.

Відомою є низька ефективність нашого 
аграрного сектору. Наша країна має викорис-
тати багатофункціональний підхід до рефор-
мування сільського господарства на нових 
системних засадах. Сільське господарство має 
виконувати декілька таких функцій:

 – економічна, що пов’язана з виробництвом 
продовольчих товарів і сировини для пере-
робки іншими галузями;
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 – соціальна, що забезпечує продовольчий 
баланс і продовольчу незалежність держави, 
сприяє ефективній зайнятості сільського насе-
лення та збереженню сільського розселення, 
соціальну підтримку, зниження бідності та еко-
номічний розвиток на сільських територіях, 
тобто соціально-природну сумісність;

 – екологічна, що включає захист довкілля, 
мінімальний вплив на клімат, збереження й від-
творення родючості ґрунтів, підтримку біоріз-
номаніття та агроландшафтів [6, с. 122];

 – інституціональна, що передбачає суборди-
наційну та координаційну взаємодію формаль-
них і неформальних інститутів суспільства;

 – політична, що обумовлює стійкість і стра-
тегування рішень органів влади та управління, 
наприклад, щодо реформування ринку земель 
сільськогосподарського призначення.

Саме в контексті прискорення процесів 
багатофункціональності треба розглядати 
поступову цифровізацію, зокрема залучення 
до міжнародних цифрових платформ.

У стратегічному аспекті багато інститутів роз-
глядають цифровізацию світової сільськогос-
подарської системи як засіб підвищення добро-
буту сільського населення шляхом зростання 
продуктивності сировинного й переробного 
секторів, оптимізацію використання всіх видів 
ресурсів, удосконалювання повного циклу біз-
нес-процесів. Особливі надії в цьому контексті 
покладають на оптимізацію інвестиційної діяль-
ності з використанням цифрових технологій.

Однією з основних категорій епохи цифро-
візації аграрного сектору можна вважати плат-
форму. Платформний підхід до економічної 
діяльності загалом є основною перетворюю-
чою силою епохи цифровізації.

Технологічно реалізація завдань оптимі-
зації процесу виробництва й реалізації про-
дукції в аграрному секторі є можливою через 
діяльність цифрових платформ, що сприяють 
обміну цінностями між виробниками і спожива-
чами. Загалом така можливість забезпечується 
взаємодією макроекономічних, політичних, 
соціальних і просторово-географічних фак-
торів. Базовою умовою створення й викорис-
тання цієї технологічної переваги є наявність 
цифрової інфраструктури, високошвидкісних 
мереж зв’язку. У низці країн миру відсутність 
елементів такої інфраструктури в аграрних 
районах є важкоподоланим бар’єром вико-
ристання інформаційних цифрових платформ.  
Крім того, низький рівень загальної та 
комп’ютерної грамотності сільгоспвиробників 
і сільського населення, на потреби якого наці-
лено багато платформ, є об’єктивною пере-
шкодою для розширення їх доступу до ринку 
через використання цього ресурсу.

Високі витрати на створення відкритих циф-
рових платформ і необхідність рішення через 
їхнє впровадження не тільки ринкових, але й 
соціальних завдань через багатофункціональ-
ність сільського господарства визначили лідер-
ство міжнародних організацій у формуванні 
концепцій платформної інформаційної струк-
тури в цій сфері.

Огляд цифрових платформних ресурсів пока-
зав, що на глобальному рівні найбільшу ефек-
тивність у контексті розширення доступу това-
ровиробників до ринку сільськогосподарських 
товарів через його транспарентність забезпечу-
ють саме відкриті цифрові платформи, що ство-
рені для потреб широкого кола користувачів за 
рахунок коштів міжнародних організацій або 
ресурсів державно-приватного партнерства.

Особливістю цифровізації аграрного сек-
тору загалом і розвитку інформаційних 
платформ зокрема є їхній вплив переважно 
на сферу пропозиції. В основі цього лежить 
диференціація земельних ресурсів за продук-
тивністю, необхідність точкового використання 
показників погоди, фітосанітарних, ветери-
нарних та інших умов на локальному рівні для 
гнучкого реагування господарюючих суб’єктів 
на їхні зміни. Можливості такого реагування 
виникають за рахунок використання даних 
інформаційних платформ.

Значущість ресурсного фактору у забезпе-
ченні виробничого процесу в аграрному сек-
торі визначила створення спеціальних плат-
форм із забезпечення господарюючих суб’єктів 
інформацією про стан земель. Під егідою ФАО 
була створена цифрова платформа SEPAL 
(система доступу, обробки й аналізу даних спо-
стереження Землі для моніторингу земель). 
Її особливістю стало використання інновацій-
ного програмного забезпечення з відкритим 
вихідним кодом для надання країнам допомоги 
у здійсненні раціональної політики землекорис-
тування й запобігання кліматичним ризикам. 
Оскільки більшість країн, що розвиваються, не 
має можливості на національному рівні забез-
печити своїх сільськогосподарських виробни-
ків якісною інформацією про стан земельних 
ресурсів, платформи міжнародних організацій, 
аналогічних SEPAL, заповнюють цей цифровий 
пробіл. За даними FAO у 2018 році цією гео-
просторовою платформою активно користува-
лися 225 організацій з 85 країн [14].

У 2019 році FAO і NASA створили нову 
платформу Collect Earth Online (CEO), що є 
складовою частиною SEPAL. Цей інновацій-
ний спільний цифровий продукт дає змогу 
користувачам відслідковувати зміни в земле-
користуванні й ландшафті з будь-якої точки 
земної кулі. Перевагою цієї платформи можна 
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вважати не тільки глобальне охоплення, але 
й зручність користування компаніями сіль-
ського та лісового господарств [15].

Ринковою платформою можна також вва-
жати Систему інформації про сільськогоспо-
дарські ринки AMIS, створену декількома між-
народними організаціями за рішенням міністрів 
сільського господарства G-20 для підвищення 
транспарентності продовольчих ринків і зао-
хочення координації політичних дій в умовах 
ринкової невизначеності кінця попереднього 
десятиліття. На момент створення вона була 
орієнтована на ринки пшениці, кукурудзи, рису 
й сої, а потім список товарів розширився [16].

Існують спеціальні платформи, націлені на 
навчання й освіту учасників сільськогосподар-
ських ринків. У США створення платформ перед-
бачене програмою «Порядок денний цифрової 
економіки США», у Китаї – «Планом дій Інтернет 
плюс», в Європейському Союзі – «Стратегією 
єдиного цифрового ринку для Європи». Під 
егідою FAO створено Глобальну платформу 
знань, платформи тропічного сільського госпо-
дарства для країн Африки (ТАР) тощо [12].

Однак, як і практично будь-які інновації, 
цифрові технологічні зміни на ринках сіль-
ськогосподарських товарів породжують нові 
диспропорції. На сучасному етапі в умовах 
певного цифрового «підриву» класичного 
ринкового середовища й переходу до нових 
правил взаємодії ринкових агентів в аграрній 
сфері вони проявляються, зокрема, в різному 
ступені доступності інформаційних ресурсів. 
Розрив у знаннях і технологічних навичках між 
господарюючими суб’єктами має чітко визна-
чений цифровий компонент.

Інформаційні цифрові платформи через 
підвищення ступеня транспарентності ринку 

сприяють досягненню більш стійких і про-
дуктивних сільськогосподарських систем, які 
краще задовольняють потреби як виробників, 
так і споживачів.

Висновки з проведеного дослідження. Від-
криті платформи дають змогу навіть дрібним і 
малозабезпеченим виробникам мати інфор-
мацію про можливості використання земель-
ної ресурсної бази з урахуванням її продук-
тивності, впливу погодних і фітосанітарних 
умов на врожайність базових культур. Відпо-
відно, знижуються виробничі та збутові ризики. 
Крім того, в режимі реального часу кожний 
товаровиробник, що має доступ до Інтернету, 
може відслідковувати зміни «правил гри» на 
ринку, а саме отримувати інформацію про 
наявні інструменти торговельної політики та 
ухвалювати рішення щодо поставки товарів на 
внутрішній і зовнішній ринки з урахуванням 
цих знань. На вирішення саме завдань вирівню-
вання умов доступу на ринки для всіх виробни-
ків сільськогосподарських товарів орієнтоване 
створення глобальних, регіональних і націо-
нальних цифрових платформ, що належать 
до категорії відкритих інформаційних. Вони 
дають змогу фермерові одержувати з однієї 
бази необхідну інформацію про погодні умови, 
стан ґрунту, динаміку пропозиції та попиту 
на вироблену продукцію, організаційні зміни 
в ринковому середовищі тощо.

Оскільки інформаційні цифрові платформи 
вирішують завдання інтеграції інформаційних 
ресурсів на регіональному й глобальному рів-
нях, часто, надаючи рекомендації учасникам 
ринку за допомогою технологій штучного інте-
лекту, вони через реалізацію принципу тран-
спарентності допомагають долати об’єктивно 
наявні розриви в розвитку.
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