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Agricultural sector as a base of the national and international food security is 

the most important topic of scientific researches and its practical implementation. In 
the aim to provide higher efficiency in agricultural sector creates the necessity to 
analyse not only the cycle of food production but the cycle of all processes that 
include the production, transportation, recast and delivery to the final customers. This 
full cycle can be presented as food supply chain.  

Food supply chains are the lifeline for human existence on the planet. Whether 
these chains are local or international, the availability of food at the right time, right 
quality and right quantity is paramount [1]. 

As Samir Dani mentioned “The series of processes, operations and entities that 
help to take the food from its raw material state to our plates is known as the food 
supply chain. It is not a singular chain of certain entities but a complicated web of 
interconnected entities working to make food available. The food supply chain starts 
with the producer (an agriculturefocused organization) and the food sourced at this 
stage moves through various methods of processing” [1].  

Unfortunately, the food supply chain in agricultural sector in Ukraine has not 
been investigated enough as well as transportation and logistic systems are not 
effective enough. A lot of issues connected with food supply chain can be 
determinated in agricultural sector in Ukraine, the main of them are: poor 
infrastructure and inappropriate logistics. At the same time, integration process 
stimulates the development of the logistic and search of the ways of higher efficiency 
of food supply chain.   

Moreover, we absolutely agree with Jack G.A.J. van der Vorst and other, who 
underline that: “Developing countries are becoming more and more integrated in the 
global food market due to the global sourcing of western retailers and food industries 



 

and to the increase of consumer demand in western countries for year round supply of 
exotic products. A consumer that visits a supermarket in Rome, Italy or Amsterdam 
in the Netherlands, can find papayas from Brazil, special coffees from Tanzania, beef 
from Argentina, mangoes from India or rice from Thailand, among many other 
imported foods from a diverse number of developing countries. This means, however, 
that developing countries must adapt to the stringent quality and safety standards and 
regulations in these markets. They must also gain better control over production, 
trade and distribution of their agricultural products in order to guarantee traceability 
and operate in a cost-effective way, so as to compete in the global market. One 
important barrier for developing country producers in this respect is the lack of an 
enabling environment (institutions, support services and infrastructure facilities). For 
example many countries lack adequately skilled people and laboratory facilities, 
which make good quality management difficult” [2]. 

The integration process in Ukraine can be presented through its international 
relationships in general and international trade.  

Exports of Ukrainian agricultural and food products reached 14.7 billion USD 
in the 10 months of 2017 and showed an increase of 22.7% or 2.7 billion USD 
compared to the corresponding period of 2016. While imports increased by 8% and 
amounted to 3.6 billion USD. At the same time, the share of agricultural products 
export level in terms of the general export structure of Ukraine has not changed and 
remained at the level of 41.8% (42.8% in 2016). The main products exported were 
sunflower, safflower and cotton oil – 24.8% of agricultural export value, corn – 
16.5%, wheat – 15.1%, rapeseeds – 5.1%. In addition, soybeans, sunflower meal, 
barley and poultry meat. Imports - tobacco raw materials, frozen fish, sunflower 
seeds and citrus [3]. 

The facts, presented the necessity to develop international food supply chain in 
agriculture as far as the export potential is high. The development of food supply 
chain in Ukraine can be achieved through the system of operations provided on the 
different levels: level of the enterprise, regional level, national and international. 

The new forms of value chain organisation are influenced by a plurality of 
components referring to aspects of technical, technological, cultural, economic, 
organizational, legal and institutional nature. A transition to new business patterns 
requires an approach that takes into account these system dimension. We observe a 
shift from traditional, farm- and place-based, to modern Short Food Supply Chains 
(SFSCs), which are more complex, consisting of collaborative networks of producers, 
consumers and institutions but often seeking to sustain traditional farming practices 
through social innovation in chain organisation and food marketing. Thus, modern 
SFSCs can be characterised as re-embedded, re-spatialized, based on transparency 
and trust, being part of local community development and representing shared values 
and life style [4]. 

As the result of research we can conclude that integration processes are 
influenced on Ukraine’s economy a lot, it can be proved by the increasing of the 
export and import in different sectors. Agricultural sector in Ukraine has got the great 
export potential; unfortunately it is not using efficiency enough. That creates the need 
to find new solutions to provide agricultural sector growth. Such unused potential can 



 

be find in food supply chains. New approaches to the food supply chain organisation 
can provide a lot of gains for producers as well as for customers. Future scientific 
research will be focus on the way to improvement food supply chains in Ukraine.  
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Світовий ринок логістичних послуг знаходиться на стадії 
фундаментальних змін, які суттєво впливають на спеціалізацію та масштаби 
діяльності його учасників, а також структуру їх взаємовідносин. Уже на 
початку третього тисячоліття світовий ринок транспортно-логістичних послуг 
оцінювався більше ніж у 1 трлн. доларів США, що складає близько 4% 
глобального ВВП. Розвиток міжнародної логістичної інфраструктури 
визначається достатньо суперечливими тенденціями. Будучи, по своїй природі, 
складовою інфраструктурного сектору міжнародної економіки, світовий 
транспортно-логістичний комплекс знаходиться в прямій залежності від 
розвитку галузей матеріально-речового виробництва. Тому кризові явища у 
виробничій сфері не можуть не позначатися на світовому ринку логістичних 
послуг. Водночас, логістичний ринок сам виступає чинником інтенсифікації та 
оптимізації виробництва.  

Вагомий внесок у розвиток логістики зробили зарубіжні вчені Р. Баллоу, 
Д. Бауерсокс, Д. Ламберт, В. Сергєєв, Дж. Сток та ін. В українській науковій 
літературі міжнародна логістична тематика відображена в працях таких учених-
економістів: З. Герасимчука, М. Григорак, О. Ільєнко, Є. Крикавського,                 
Р. Ларіна, М. Окландер, В. Омельченко та ін. 

Основними сегментами світового транспортно-логістичного ринку є: 
вантажоперевезення і транспортно-експедиторські послуги; комплексні 


