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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 
Рассматриваются основные факторы влияния глобализационных процессов на 

отечественный аграрный сектор, отмечены  направления его интеграционного участия в 

мировой продовольственной системе. 

 

The basic factors of influence of globalization processes on domestic agrarian sector are 

considered; directions of its integration participating in the world food system are noted.  
 

Динаміка розвитку сучасної світової економіки характеризується визначальними 

особливостями, до яких належать: значний вплив глобалізаційних процесів на 

національні ринки, уніфікація технічних стандартів і внутрішніх споживчих уподобань 

відокремлено від національної, релігійної, культурної та соціальної специфіки. 

Вітчизняний аграрний сектор також не ізольований, а пронизаний мережею зв’язків як із 

українськими контрагентами, так і з глобальним економічним середовищем.  

Оцінка впливу глобалізаційних процесів на розвиток національних економік та 

окремих секторів є предметом дискусій і численних досліджень з різноплановими, а 

часом і діаметрально протилежними висновками. Дослідження українських вчених 

достатньо фундаментальні в частині постановки питання [1-4], натомість у російській 

науці даній проблематиці приділяється менше уваги, проте не можна стверджувати про 

повну відсутність інтересу [5-8]. Англомовні публікації здебільшого присвячені світовій 

торгівлі продовольчими товарами та можливостям і доцільності регулятивного впливу на 

ці процеси, зокрема у рамках Світової організації торгівлі [9-13]. Зазначимо, що, 

незважаючи на фактичне приєднання України до СОТ у 2008 р., переваги та недоліки 

цього рішення продовжують обговорюватися; глобалізаційні процеси у цілому також 

оцінюються неоднозначно. 

Метою даної роботи є розгляд основних детермінант впливу глобалізації на 

вітчизняний аграрний сектор та складових його інтеграційної участі у світовій 

продовольчій системі. 

Гіпотеза дослідження: вітчизняний аграрний сектор перебуває під 

різноспрямованою дією глобалізаційних процесів, тож завдання полягає у ефективному 

використанні позитивно направлених і мінімізації впливу негативних факторів.  

Методологія дослідження базується на законах діалектики, історичному підході до 

явищ перехідної економіки, ключових положеннях інституціоналізму (насамперед – 

теорії інституційних
*
 змін). 

Розвиток світової економічної структури супроводжується посиленням відкритості 

національних економік. Існування у відриві від сучасних тенденцій чи формування 

закритого (напівзакритого) суспільства стає невигідним із погляду економічної 

                                                 
*
 В україномовній науковій літературі дискутується питання застосування термінів «інституційний» та 

«інституціональний». Розгляд цієї проблеми виходить за межі даної роботи, водночас зауважимо, що 

останнім часом частіше застосовується термін «інституційний». 



ефективності. “У далеких від рівноважних умовах закритого суспільства обов’язково 

виникають викривлення, немислимі у відкритих суспільствах” [14, с. 126]. Звісно, це не 

гарантує обов’язкової ефективності кожного відкритого суспільства. 

Становлення ринкової економіки в Україні супроводжувалося поступовим 

приєднанням до світових інтеграційних процесів, значним зменшенням рівня закритості 

національного господарства, що зумовило відомі позитивні та негативні наслідки. При 

цьому яскраво проявилися системні деформації, недосконалість структурної побудови 

економічного устрою, що залишилися нам у спадок. В умовах глобалізації та 

інтернаціоналізації економічних відносин розвиток сучасного суспільства 

характеризується стрімкими змінами структурного й інституційного характеру, що 

пов’язано з переходом найрозвинутіших країн від індустріального до 

постіндустріального устрою, який має інше економічне підґрунтя та внутрішню будову. 

Як наслідок, у національних економічних системах змінюється роль і місце окремих 

галузей та видів економічної діяльності. Визначальною мірою це стосується аграрного 

сектора та його окремих складових. Вітчизняний аграрний сектор, як і інші сфери 

економіки, знаходиться під безпосереднім впливом глобалізації, адже 

сільськогосподарська продукція – вагома складова міжнародної торгівлі. Водночас 

транснаціональні корпорації в українському селі представлені скромно.  

За рівнем розвитку вітчизняний аграрний сектор відстає від інших країн. У 

розвинутих країнах вагомих результатів у аграрному виробництві досягнуто, насамперед, 

за рахунок високого рівня матеріально-технічного забезпечення, комплексу 

високопродуктивних сільськогосподарських машин і механізмів, широкого застосування 

новітніх технологій тощо. Як відомо, рівень розвитку виробництва в різних країнах 

неоднаковий, що може бути пояснено як несхожими природно-кліматичними умовами, 

так і інституційною специфікою, історичними та культурними особливостями, смаками 

та уподобаннями нації, які зумовлюють спеціалізацію аграрного виробництва та 

споживання сільськогосподарської продукції. 

Разом із зрозумілими перевагами організації та стану сільського господарства 

розвинутих країн традиційні параметри оцінки його розвитку – показники динаміки 

сільськогосподарського виробництва – не можна вважати вражаючими, особливо на тлі 

переважного зростання ВВП у цих країнах. На нашу думку, це може бути пояснено 

забезпеченням максимальних норм споживання продуктів харчування населенням цих 

країн, наявністю значних продовольчих запасів, що зумовлює відносну сталість 

виробництва та вжиття заходів із недопущення надвиробництва.  

Зазначені країни переважно (за деяким винятками, наприклад Греції, Іспанії) 

характеризуються високим рівнем розвитку сільського господарства. Водночас важливий  

рівень аграрного потенціалу, який у них істотно розрізняється. При цьому частина країн 

(зокрема, Нідерланди, Бельгія, Швеція) можливості розширення свого природного 

аграрного потенціалу практично вичерпали, тому розвиток їхнього сільського 

господарства йде шляхом впровадження високих технологій, зокрема – біотехнологій 
*
, 

що є елементом 6-го технологічного укладу. Такі кроки посилюють розрив між 

розвинутими й слаборозвинутими країнами. 

Для нашої країни питання нарощування обсягів сільськогосподарського 

                                                 
*
 Біотехнологія – у широкому значенні – межуюча з біологією і технікою наукова дисципліна і сфера 

практики, що вивчає шляхи і методи зміни оточуючого людину природного середовища відповідно до 

її потреб. Біотехнологія – у вузькому розумінні – сукупність методів і прийомів отримання корисних 

для людини продуктів і процесів за допомогою біологічних агентів. До складу біотехнології входять 

генна, клітинна й екологічна інженерії // www.glossary.ru. 



виробництва та поліпшення (принаймні, до науково обґрунтованих норм) рівня 

доступного (передусім, за ціною) і якісного продовольчого забезпечення й споживання – 

одне з актуальних. В Україні наявний значний аграрний потенціал, передусім земельний, 

який використовується далеко не повною мірою. І шляхи його використання також 

можуть бути різними, зокрема – виробництво органічної продукції, яка екологічно чиста 

та безпечна у споживанні (порівняно з біотехнологічною продукцією, вплив якої на 

людину остаточно не вивчений). Зрозуміло, це не знімає питання необхідності 

інтенсифікації основного сільськогосподарського виробництва. Тому перспективним 

також є розгляд і можливість впровадження досвіду ведення сільського господарства 

країн із розвиненою економікою та високим рівнем аграрного виробництва. 

Незважаючи на існуючі відмінності, для розвинутих країн характерні схожі підходи 

до організації сільського господарства. Спільною є багатоукладність аграрного сектора з 

економічною та юридичною рівністю усіх форм і видів господарювання. Серед останніх 

розрізняються три укрупнені групи: фермерські господарства; кооперативи; великі 

аграрні підприємства. 

За останні десятиліття у розвинутих країнах спостерігається процес концентрації 

сільськогосподарського виробництва. Зокрема, у США, Канаді, Західній Європі суттєво 

скоротилася кількість фермерських господарств, при цьому у 1,5-2 рази збільшилися 

середні розміри землекористування. Одним із чинників таких процесів є жорсткі 

конкурентні умови, які не дозволяють ефективно функціонувати дрібним фермерам.  

Певна річ, фермерство зазначених країн не ліквідується, а трансформується у більш 

досконалу систему організації виробництва. Так, фермери об’єднуються в кооперативи з 

виробництва, переробки та реалізації продукції. Разом із горизонтальною інтеграцією, в 

окремих країнах (зокрема, у Франції) відбувається процес об’єднання на основі 

вертикальної інтеграції. Отже, трансформаційні процеси в аграрному секторі характерні 

не тільки для транзитивних, але й для розвинутих країн, проте на якісно відмінному рівні 

розвитку. 

Конкуренція призвела не лише до збільшення розмірів аграрних підприємств, але й 

до зміни форм і методів ведення господарств, зокрема до зменшення кількості 

працівників. Не відкидаючи необхідності зростання продуктивності 

сільськогосподарської праці в Україні, звернемо увагу на проблему методичного 

характеру, пов’язану з принципами підрахунків чисельності працівників. Так, частка 

задіяних у сільськогосподарському виробництві США складає близько 2 % загальної 

чисельності працюючих, проте це виключно зайняті сільськогосподарською працею; 

обслуговуючий і допоміжний персонал обліковується окремо. З урахуванням цих 

категорій, а також працівників, задіяних у постачанні ресурсів, реалізації 

сільськогосподарської продукції тощо, частка зайнятості в аграрному секторі США 

зростає до 18 %.  

Все ж, для нашої країни актуальним залишається запитання: як досягнути рівня 

розвитку сільського господарства розвинутих країн? Цілком очевидно, що сучасна 

структура вітчизняного аграрного сектора економіки деформована, з переважаючою 

часткою виробництв із малою або середньою глибиною переробки, що забезпечує їй 

місце лише на найнижчих щаблях світового господарства. Відповідно, важливим 

напрямом структурної перебудови аграрної економіки є зміна пропорцій між 

виробництвом сировинних і споживчих товарів, а також – і сферою послуг.  

При цьому потрібно пам’ятати, що внаслідок низького сукупного попиту та рівня 

цін на внутрішньому ринку вітчизняне сільськогосподарське виробництво набуло ознак 

експортно-орієнтованої галузі. Особливо виразним це стало у 2008 р., коли за умов 



гарного урожаю стрімко збільшився обсяг експорту продуктів рослинного походження. 

У цілому в товарній структурі вітчизняного експорту частка продукції тваринного та 

рослинного походження, жирів та олії, а також готових харчових продуктів коливалася у 

2001-2007 рр. у межах 10-12 %, а за 11 міс. 2008 р. становила 15,7 % [15]. Зазначимо, що 

приріст експорту продукції сільськогосподарського походження суттєво перевищував 

нарощування аграрного виробництва.  

Враховуючи, що значний приріст обсягів реалізації аграрної продукції припадав 

саме на експорт сільськогосподарської та похідної продукції, можна зробити 

припущення, що економічне зростання в аграрному секторі – це так званий 

експортозумовлений економічний ріст (export-led growth). 

Водночас експорт продукції аграрного походження здебільшого має 

низькотехнологічний характер, із невеликою глибиною переробки, залишаючи Україну у 

групі сировинно-ресурсних постачальників. Із загального обсягу експорту продукції 

сільськогосподарського походження частка готових харчових продуктів за 

досліджуваний період коливалася в межах 22-34 %. Отже, актуальним є перерозподіл 

структури експорту з метою зростання частки продуктів із більшою доданою вартістю, 

хоча одних тільки закликів до цього недостатньо. 

На сьогодні для товарів сільськогосподарського походження характерне позитивне 

сальдо вітчизняного зовнішньоторговельного обороту, джерела формування якого до 

того ж мають свою специфіку. Якщо за непереробленою продукцією обсяги імпорту 

традиційно менше експорту, то за готовими харчовими продуктами обсяги імпорту 

перевищують суму аналогічного експорту. 

Збалансованість експорту та імпорту безпосередньо пов’язана з умовами 

зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснюється під тиском глобалізаційних процесів. 

Існуючий розподіл ринків ускладнює прорив на нові, проте не виключає втрату старих 

ринків збуту. При цьому лише демпінговими цінами довго втриматися на конкретному 

ринку важко. 

Зрозуміло, що на ситуацію в аграрному секторі впливає світова кон’юнктура, що 

неминуче в умовах глобалізації. Як засвідчують наші розрахунки (див.[16]), середні ціни 

реалізації окремих найважливіших продовольчих товарів суттєво коливалися за роками, 

тому зміна питомої ваги окремих груп товарів у структурі експорту пов’язана не тільки з 

обсягами поставок, але й з цінами реалізації. Цей приклад також підтверджує значну 

залежність сільського господарства від зовнішніх умов. 

Питання виходу на світові ринки сільськогосподарської продукції винятково 

важливе. Стрімкі тенденції глобалізації навряд чи вдасться стримати, й українське 

сільське господарство дедалі більше інтегровано в міжнародні торговельно-економічні 

структури. Проте внутрішні ринки інших країн також не повною мірою відкриті для 

товарів українського виробництва. Крім того, варто врахувати, що в розвинутих країнах 

існує, наприклад, надвиробництво зерна, зокрема продовольчого. Якою продукцією ми 

зможемо конкурувати? Тільки насінням соняшника? Незважаючи на те, що аграрний 

сектор має позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту, ці питання залишаються 

відкритими. 

Експортні можливості Україні сприятливі за більшістю сільськогосподарських 

товарів, зокрема це стосується зерна, насіння соняшника та олії, молока та 

молокопродуктів, м’яса та м’ясопродуктів. Попри  розширення географічного діапазону 

ринків експорту, основним зовнішньоекономічним партнером для України залишається 

Росія; з групи сільськогосподарських товарів туди експортується продукція 

тваринництва, соняшникова олія, кондитерські вироби із групи харчової промисловості. 



Проте цей експорт ускладнився запровадженням Росією з 1 липня 2001 року податку на 

додану вартість на імпорт. Вагомою пересторогою стала заборона у січні 2006 р. 

експорту з України до Росії м’ясо- та молокопродукції. Такі заходи стримують обсяги 

українського експорту, з іншого боку – зумовлюють необхідність підвищення якості 

продукції, відповідної сертифікації та стандартизації. Особливо це значимо для поставок 

продукції в країни Європейського союзу, тому для України на сьогодні вельми важливий 

аграрний ринок СНД. Водночас зростає роль експорту у країни “далекого зарубіжжя” як 

напряму, що забезпечує доступ до містких ринків збуту та передбачає світові ціни 

реалізації аграрної продукції. 

Важливою складовою експорту сільськогосподарської продукції є зерно, яке (як 

однорідна продукція) продається здебільшого на товарних біржах, експортується, в 

основному, на традиційні ринки Північної Африки, Близького та Далекого Сходу. 

Реалізується переважно фуражне зерно, продовольче ж, здебільшого, споживається на 

внутрішньому ринку. Рівень інтегрованості вітчизняного агробізнесу у світову систему 

характеризується тим, що внутрішні ціни на зерно  визначаються експортним попитом. 

Під впливом глобалізаційних процесів відбувається зміна вітчизняної методики оцінки 

якості зерна у відповідності з європейськими стандартами. 

Щодо зв’язку внутрішніх і зовнішніх цін, то необхідно розрізняти “чутливі” та 

“малочутливі” щодо зовнішньоекономічної кон’юнктури конкретні види аграрної 

продукції. Наприклад, зерно належить до товарів, що найбільш продавáні на 

зовнішньому ринку (tradable). У залежності від ступеня відкритості економіки рівень 

відносної внутрішньої ціни на такий товар має визначатися світовими цінами.  

Водночас на ситуацію на внутрішньому продовольчому ринку суттєво впливають 

значні обсяги контрабанди – цукру, борошна, м’яса, що зумовлює зниження внутрішніх 

цін і ставить у невигідні та нерівні умови представників вітчизняного агробізнесу. Не всі 

вітчизняні суб’єкти аграрного господарювання мають однакові експортні можливості. 

Так, дрібні вітчизняні виробники лімітовані у формуванні експортних товарних партій 

стандартизованої продукції, що є додатковим фактором обмеження їхніх фінансових 

результатів. Разом із цим, на сьогодні орієнтація на експорт – це необхідна умова 

максимізації обсягів реалізації аграрної продукції та подальшого нарощування її 

виробництва окремими суб’єктами. 

Вітчизняна експортно-імпортна політика останніх років була не вельми ефективна. 

Україна позбулася частини своїх позицій на зовнішньому ринку. Так, втрачені позиції на 

ринку цукру відвоювати доволі складно, адже у світі тростинний цукор поступово 

витісняє буряковий. Слідом за ринком цукру був утрачений ринок м’яса та 

м’ясопродуктів, що ланцюжком зачепило ринок виробництва кормів. Позбулися ми й 

частини ринку зерна і, разом із тим, з 1999 року Україна частково імпортує борошно. 

Активно дискутується можливість імпорту цукру або дозволу на реалізацію на 

внутрішньому ринку цукру, виробленого з імпортної сировини. 

Зменшується експорт насіння соняшнику та соняшникової олії, оскільки 

соняшникова олія дорожча, ніж соєва та пальмова. Остання активно імпортується в 

Україну; переналагоджуючи виробництво, її починають використовувати виробники 

маргаринів, суттєво впливаючи на зміну структури внутрішнього ринку рослинної олії. 

На цьому фоні виглядає перспективним збільшення виробництва сої в Україні, 

враховуючи її популярність останнім часом у виробників харчових продуктів. 

Отже, відбувається зміна структури світових ринків на користь одних продуктів із 

витісненням інших, а надання переваги тростинному цукру перед буряковим, соєвій та 

пальмовій олії на противагу соняшниковій – не на вигоду Україні. Визначальну роль 



продовжує відігравати нижча ціна, причому в окремих випадках не на користь якості. 

Отже, Україні потрібно шукати свою нішу збуту відносно дорожчих, але привабливіших 

екологічно та за харчовою цінністю продуктів. 

Світові ринки тісно пов’язані між собою – зміна на одних викликає ланцюгову 

реакцію на інших. Для України характерна значна частка експорту, у тому числі 

сільськогосподарської продукції, тому потрібно вести активну боротьбу за своє місце у 

світовій економічній ієрархії. Адже надходження від експорту доволі значні, що, крім 

поліпшення економічного та фінансового стану виробників, сприяє позитивному сальдо 

зовнішньої торгівлі, поліпшує платіжний баланс, зміцнює національну грошову одиницю 

тощо. 

Як зазначалося, перспективи розвитку аграрного сектора тісно пов’язані з 

кон’юнктурою світових ринків, які характеризуються коливання темпів економічного 

розвитку та сукупного попиту. Відповідно спостерігається варіювання обсягів експорту 

внаслідок сприятливих або несприятливих цінових ситуацій на зовнішніх ринках. Стан 

справ може змінюватися у зв’язку із протекціоністськими діями окремих країн чи 

регіонів (регіональних об’єднань). Особливо це відчутно для продукції тваринництва, 

наприклад: із запровадженням країнами ЄС дотацій на молочні продукти експорт сухого 

молока стає менш вигідним; експорт м’яса та молокопродуктів скоротився у зв’язку з 

введенням Росією ПДВ при їхньому ввезенні, а потім і тимчасовою забороною експорту 

тощо.  

Форми захисту вітчизняних ринків можуть бути різні. Зокрема, у Європейському 

Союзі активно використовується збільшення імпортного мита на зернові культури (в 

залежності від внутрішньої ситуації) з метою обмеження постачання більш дешевих 

зернових і стимулювання внутрішнього продажу. 

В Європі сільське господарство є здебільшого дотаційним сектором, який в умовах 

глобалізації почуває себе незатишно. В Європейському Союзі проголошена Спільна 

аграрна політика (САП), одним із завдань якої є забезпечення зростання продуктивності 

аграрного сектора та стабільне постачання продовольства. Є й окремі програми адаптації 

сільського господарства нових членів ЄС. Проте остаточна інтеграція сільського 

господарства нових країн Союзу передбачається до 2010 року, що створює нерівні умови 

для нових членів на фоні існуючої та зростаючої конкуренції. 

Разом із цим, в ЄС продовжує спостерігатися тенденція витіснення з ринку дрібних 

виробників, певна концентрація сільськогосподарського виробництва. Підтримати 

конкурентоспроможність невеликих господарств удається за рахунок збільшення дотацій 

та посилення протекціоністської політики. Певною мірою це відбувається за рахунок або 

на шкоду іншим галузям європейської економіки. Як наслідок, у Європейському Союзі 

активно дискутується питання зменшення обсягів субсидій аграрному сектору. 

Щодо аграрного сектора України, то, як відомо, на внутрішньому ринку збуту 

дрібним виробникам вижити легше, ніж на глобальному ринку, де представлені 

здебільшого великі компанії, діяльність яких не визнає національних кордонів. І, 

відповідно, можливості цінових варіацій у останніх значно більші, хоча часто це 

відбувається за рахунок якості та екологічної чистоти продукції. 

Чи виграє вітчизняне сільське господарство від посилення глобалізаційних процесів на 

теренах України? На даному етапі виглядає, що так, виграє, – нові ринки збуту для аграріїв і 

плюс надходження іноземної валюти для економіки в цілому. Та разом із перспективами 

посиляться і загрози, зокрема, зростатиме рівень конкуренції всередині країни. Отже, не 

варто пускати ситуацію на самоплив. Треба враховувати, що глобалізаційні процеси, разом 

із позитивами, пов’язані ще й з негативними екстерналіями – побічними ефектами. 



Глобалізація – це історично невідворотний процес інтеграції локальних і 

регіональних ринків: товарів, праці, капіталу. Відомо, що основними рисами глобалізації 

є мобільність капіталу, міжнародна торгівля, міграція робочої сили, посилення 

інформаційної складової та ін. Для України в цілому і сільського господарства зокрема 

як елемент глобалізації характерний другий тип (який історично був першим) – 

міжнародна торгівля. Приплив іноземного капіталу поки що незначний. Хоча останнім 

часом для села вагомий інший (третій) чинник глобалізації – виїзд сільських мешканців, 

переважно нелегально, на заробітки за кордон. 

Отже, глобалізаційні процеси формують зовнішнє щодо українського аграрного 

сектора інституційне середовище й не враховувати його вплив неможливо. Потрібно не 

очікувати, а рухатись назустріч глобалізації, стаючи активним її учасником, зокрема й у 

контексті реальної інтеграції вітчизняного АПК. Подальша інституційна трансформація 

українського аграрного сектора має сприяти його стабілізації, підвищити рівень 

захищеності щодо впливу екзогенних факторів. Водночас глобалізаційні виклики мають 

враховуватися при формуванні стратегії інституційної трансформації національного 

аграрного сектора, що визначає напрями подальших наукових досліджень. 
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