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АНОТАЦІЯ
У статті на основі виявлення та аналізу проблем розвитку 

аграрного сектору економіки України запропоновано заходи 
щодо забезпечення його конкурентоспроможності в умовах 
глобалізації. Розкрито сутність та особливості процесів глоба-
лізації, відображено вплив цих процесів на розвиток вітчизня-
ного сільського господарства. Визначено потенційні та пріори-
тетні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного 
сектору економіки.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены и проанализированы проблемы разви-

тия аграрного сектора экономики Украины, предложены меры 
по обеспечению его конкурентоспособности в условиях глоба-
лизации. Раскрыта сущность и особенности процессов глоба-
лизации, отражено влияние этих процессов на развитие отече-
ственного сельского хозяйства. Определены потенциальные и 
приоритетные направления повышения конкурентоспособнос-
ти аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность, 
аграрный сектор, экспорт, сельскохозяйственная продукция, 
конкурентные преимущества, потенциал.

АNNOTATION
On the basis of the establishment and analysis of the problems 

of the agricultural sector of Ukraine proposed measures to ensure 
its competitiveness in a globalizing world. The essence and 
characteristics of the globalization process, reflected the impact 
of these processes on the development of domestic agriculture. 
Identified potential and priorities of improving the competitiveness 
of the agricultural sector.
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Постановка проблеми. Глобалізація – про-
цесс зменшення перешкод для економічної, 
політичної та культурної взаємодії країн і на-
родів, утворення більш гомогенного світового 
простору. Термін «глобалізація» походить від 
французького «global», тобто планетарний, 
всеосяжний та означає всеохоплюючий процес 
трансформації світового співтовариства у від-
криту цілісну систему інформаційно-техноло-
гічних, фінансово-економічних, суспільно-по-
літичних, соціально-культурних взаємозв'язків 
та взаємозалежностей [1, с. 126]. Глобалізація 
стала важливим аспектом функціонування су-
часної світової системи, однією з найвпливові-
ших сил, що визначають подальший розвиток 
людства. Вона охоплює всі галузі суспільного 
життя, включаючи економіку, політику, со-
ціальну сферу, культуру, екологію, безпеку; 

впливає на виробництво товарів і послуг, вико-
ристання робочої сили, інвестиції, технології. 

Україна, її економічна система теж зна-
ходиться під впливом глобалізації, міжнарод-
ного руху капіталів, робочої сили, діяльності 
транснаціональних корпорацій. Тому подальші 
організаційно-управлінські зміни та реформи 
в існуючій системі господарювання слід здій-
снювати з огляду на дослідження й осмислення 
впливу глобалізації на розвиток національної 
економіки. 

Активна економічна глобалізація викликає 
суперечливе сприйняття її перспектив і на-
слідків, а це вимагає чіткого усвідомлення та 
глибокого осмислення суті та механізмів соці-
ально-економічних процесів, які відбуваються 
у світовому економічному просторі. Дані обста-
вини є важливими для розуміння ролі глоба-
лізаційних факторів у формуванні нової якості 
управлінської складової національних еконо-
мічних систем [2, с. 58].

Глобалізація виступає об’єктивним і невід-
воротним процесом, і Україна вже нині актив-
но до нього залучена. Зокрема, за результатами 
досліджень при визначенні індексу глобалізації 
KOF Index of Globalization Україна в рейтин-
гу країн за рівнем економічної глобалізації, що 
перевищує середнє значення (50 %), у 2012 р. 
зайняла 61 місце зі 148 країн із показником 
67,4%. З урахуванням географічного розташу-
вання, політичної позиції та економічної необ-
хідності важливо враховувати цю тенденцію 
економічного розвитку для того, щоб вчасно 
створити власну стратегію розвитку і стати по-
вноцінним учасником світового господарства. 
Переваги економічної глобалізації реалізують-
ся не автоматично і не всі країни в рівній мірі 
їх відчувають, стійке економічне зростання, у 
першу чергу, залежить від внутрішніх умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Глобалізація як об'єктивна закономірність роз-
витку людства привертає все більшу увагу ві-
тчизняних та зарубіжних дослідників. З серед-
ини 1960-х рр. ХХ ст. ціла плеяда науковців 
застосовує термін «глобальний» [3-7]. Значний 
внесок у розвиток глобалістики зробили вітчиз-
няні вчені О. Білорус, В. Власов, Б. Губський, 
Ю. Пахомов, В. Сіденко, А. Чухно, А. Філі-
пенко та ін. Специфіка глобалізаційних про-
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цесів в умовах трансформаційного розвитку 
української економіки розглядаються в пра-
цях В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гальчин-
ського, В. Гейця, А. Кредісова, Д, Лук'яненка, 
В. Новицького, С. Соколенко та ін.

Процес глобалізації за своїм змістом та 
структурою є настільки складним та неодноз-
начним, що навіть серед фахівців, які займа-
ються цією проблемою вже багато років, спосте-
рігаються значні розбіжності в позиціях щодо 
сутності, етапів розвитку, основних чинників, 
проявів та шляхів розв’язання суперечностей 
означеного процесу. У наукових публікаціях 
на сьогодні відсутнє єдине визначення проце-
су глобалізації, враховуючи його комплексний, 
багатогранний характер. Одні автори вважа-
ють його процесом зростання взаємозв’язків та 
взаємозалежностей окремих країн та їх еконо-
мік, який мав прецеденти і в минулому, інші –  
стверджують, що глобалізація – це новітній 
процес, який бере початок в останній чверті 
ХХ ст., хоча й є органічно пов’язаним із більш 
загальним процесом інтернаціоналізації госпо-
дарського життя (глобалізація означає не лише 
новий кількісний вимір ступеня інтенсивності 
взаємних зв’язків окремих країн та їх економік, 
а головним чином – нову якість таких зв’язків, 
коли формується фактично новий, глобальний 
рівень економічної організації). 

Ніякі специфічні умови, особливості націо-
нального розвитку, кризові стани і внутрішні 
трансформації не можуть ані відмінити, ані 
відкласти дію об’єктивних законів глобалізації 
розвитку [8, с. 12]. Феномен глобалізації вже 
виходить за суто економічні межі, в яких її 
схильні трактувати більшість дослідників цієї 
теми, і охоплює практично всі основні сфери 
суспільної діяльності, включаючи політику, 
ідеологію, культуру, спосіб життя, а також самі 
умови існування людства.

За сучасних умов конкурентоспроможною 
може бути лише та національна економіка, 
що найефективніше використовує можливості 
глобалізації. Аграрний сектор, як і інші сфери 
економіки, знаходиться під впливом глобаліза-
ції, міжнародних потоків капіталу та інвести-
цій, транснаціональних корпорацій [9, с. 27]. 
Питання забезпечення конкурентоспроможнос-
ті вітчизняного аграрного сектору в контексті 
глобалізації залишаються актуальними, що по-
требує подальшого дослідження. 

Метою статті є розробка заходів щодо за-
безпечення конкурентоспроможності аграрного 
сектору економіки України в умовах глобалі-
зації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами дослідження стану аграрного 
сектору економіки України виявлено основні 
проблеми та негативні тенденції його розвитку 
[10-12]. Серед них: 

- нерівномірність розвитку різних форм гос-
подарювання з одночасним послабленням по-
зицій середніх сільськогосподарських товаро-

виробників внаслідок створення для різних за 
розмірами та соціальним навантаженням сіль-
ськогосподарських товаровиробників формаль-
но однакових, але не рівних умов господарю-
вання;

- зміни в організаційній структурі агросфери 
в напрямі її холдингізації, надання преферен-
цій розвитку переважно великотоварним госпо-
дарствам і витіснення з неї середніх та малих 
форм господарювання;

- відсутність мотивації до кооперації та 
укрупнення дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників у межах сільських громад, 
ослаблення економічного підґрунтя розвитку 
сільських громад;

- низький загальний рівень техніко-техноло-
гічного переоснащення сільського господарства;

- наявність ризиків збільшення виробничих 
витрат внаслідок зростання рівня зношеності 
техніки, переважання використання застарілих 
технологій, збільшення вартості невідновлюва-
них природних ресурсів у структурі собівартос-
ті виробництва вітчизняної сільськогосподар-
ської продукції;

- втрати продукції внаслідок недосконалості 
системи логістики її зберігання та інфраструк-
тури аграрного ринку в цілому;

- відсутність у сільськогосподарських това-
ровиробників мотивації до дотримання агроеко-
логічних вимог;

- зростання техногенного навантаження на 
екосистеми;

- диспропорції в галузевій та продуктовій 
структурах виробництва, що зумовлює моно-
культуризацію сільського господарства й де-
монструє чітку орієнтацію вітчизняного АПК 
на задоволення зовнішнього, а не внутрішнього 
попиту;

- надмірна концентрація землекористування, 
що обмежує доступ до оренди землі малих форм 
господарювання, ставить під загрозу здійснення 
державного контролю над певними територіями 
і через обезземелення селян спричиняє зростан-
ня соціальної напруженості в суспільстві;

- нестабільність конкурентних позицій ві-
тчизняної сільськогосподарської продукції на 
зовнішніх ринках внаслідок незавершення про-
цесів адаптації до європейських вимог щодо 
якості та безпечності харчових продуктів;

- обмежена ємність внутрішнього ринку спо-
живання сільськогосподарської продукції, що 
обумовлена низькою платоспроможністю насе-
лення;

- недостатня ефективність самоорганізації та 
саморегулювання ринку сільськогосподарської 
продукції, складність у виробленні сільськогос-
подарськими товаровиробниками консолідова-
ної позиції щодо захисту своїх інтересів;

- непоінформованість значної частини сіль-
ськогосподарських товаровиробників про 
кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу 
в галузі;

- незавершеність земельної реформи;
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- деградація людського капіталу села при 
зниженні рівня трудової активності й зайнятос-
ті сільського населення і посиленні диференці-
ації в доходах різних верств сільських жителів;

- посилення міграції працездатного населен-
ня з села;

- занепад села як просторової, природоре-
сурсної й соціальної бази сільськогосподарсько-
го виробництва.

Також про низький рівень конкурентоспро-
можності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції на світовому продовольчому ринку 
свідчить наступне:

- низька ефективність цієї галузі порівняно з 
іншими країнами – загрозливим, з точки зору 
продовольчої безпеки, можна вважати істотне 
зниження рентабельності основних видів про-
дукції сільського господарства;

- невідповідність структури українського екс-
порту попиту країн ЄС на сільськогосподарську 
продукцію. Значні порівняльні переваги на рин-
ках країн ЄС Україна має лише в торгівлі жи-
рами, маслами тваринного й рослинного похо-
дження та зерновими культурами. Зважаючи на 
товарну структуру імпорту сільськогосподарської 
продукції країнами ЄС, вітчизняним аграрним 
підприємствам варто нарощувати експортний по-
тенціал у таких галузях, як виробництво м’яса, 
насіння соняшника, вирощування фруктів, ви-
робництво фруктових та овочевих консервів;

- невелика частка підприємств, сертифіко-
ваних згідно з міжнародними стандартами (3% 
м’ясопереробних комбінатів, 34,6% молокопе-
реробних підприємств володіють міжнародни-
ми сертифікатами);

- низька якість продукції внаслідок того, що 
60% сільськогосподарської продукції виготов-
ляється дрібними приватними господарствами 
населення, які обмежені фінансовими, мате-
ріальними, технологічними, інформаційними 
ресурсами; у виробництві аграрної продукції 
зайняті переважно особи без належної фахової 
підготовки, у результаті чого виготовлена в цих 
господарствах продукція втрачає конкурентні 
переваги на зовнішньому ринку [13].

Глобалізаційні тенденції починаючи з 90-х 
років у цілому стали позитивним фактором 
для економічного зростання аграрного сектора 
економіки України. А розвиток зовнішньоеко-
номічних відносин, зокрема експортної діяль-
ності, можна також вважати наслідком глоба-
лізації економіки та скороченням бар’єрів для 
міжнародної торгівлі товарами і послугами.

Зокрема, про позитивний вплив на екс-
порт продукції аграрного сектора свідчить мо-
дель впливу динаміки економічної глобалізації 
України на розвиток експортної діяльності АПК 
в 1991-2013 рр., яка доводить тісний прямо-
пропорційний зв’язок між приростом експорту 
і збільшенням рівня економічної глобалізації 
(рис. 1). Збільшення рівня економічної глобалі-
зації на 1% сприяє збільшенню індексу обсягу 
експорту продукції АПК на 0,2%. 

Рис. 1. Вплив рівня економічної глобалізації  
на динаміку експорту продукції АПК України, 

1991-2013 рр.

Україна впевнено збільшує обсяги експорту 
продукції агросфери та закріплює свої позиції 
на ринках світу (рис. 2.) [14]. Судячи з графі-
ку, обсяги сільськогосподарського виробництва 
мають тенденцію зростання завдяки механіз-
му глобалізації. Це дозволяє аграрним підпри-
ємствам виробляти продукцію і здійснювати 
пошук кращих можливостей її реалізації на 
ринках, які можуть забезпечити вищий рівень 
прибутків. Часто це поєднується з необхідніс-
тю участі в стратегічних альянсах. Глобалізація 
вимагає високого рівня конкурентоспроможнос-
ті аграрних формувань та скорочення витрат на 
технологічні ланцюги постачання з метою зни-
ження рівня трансакційних витрат. Нині під-
приємства агропромислового комплексу функ-
ціонують у динамічному підприємницькому та 
соціальному середовищі, орієнтованому на по-
треби та вподобання споживачів. Глобалізаційні 
чинники змушують суб’єктів аграрного підпри-
ємництва постачати на світовий ринок дешеве 
продовольство найвищих якісних параметрів. 
Тому посередники здійснюють диверсифікацію 
джерел сировини і прагнуть закуповувати про-
дукцію у виробників за мінімальних цін [15]. 
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Рис. 2. Зовнішньоторговельний обіг 
сільськогосподарської продукції України

Сьогодні слід змінювати підходи в управ-
лінні аграрним сектором в умовах глобаліза-
ції з протидії потенційно можливим негатив-
ним наслідкам цього процесу для українського 
суспільства до розробки механізмів конкурен-
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тоспроможного розвитку галузі в системі світо-
вого господарства.

Потрібно не очікувати, а рухатись назустріч 
глобалізації, стаючи активним її учасником, зо-
крема й у контексті реальної інтеграції вітчиз-
няного АПК. Подальша трансформація аграр-
ного сектору економіки України має сприяти 
не тільки його стабілізації та захищеності щодо 
впливу екзогенних факторів, а й забезпеченню 
конкурентоспроможного розвитку, який ха-
рактеризувався б збільшенням рентабельності, 
обсягів виробництва та експорту сільськогоспо-
дарської продукції, підвищенням технологіч-
ності та екологічності галузі, відкриттям нових 
напрямів та форм міжнародного співробітни-
цтва, освоєння нетрадиційних ринків збуту 
продукції тощо.

Конкурентні переваги є концентрованим 
проявом переваги над конкурентами в еконо-
мічній, технічній, організаційній сферах діяль-
ності підприємства, які можна виміряти еконо-
мічними показниками (додатковий прибуток, 
більш висока рентабельність, ринкова частка) 
(рис. 3) [16]. Досягнення конкурентних пере-
ваг забезпечується в результаті систематичного 
моніторингу спрямованості впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів на конкурентоспромож-
ність підприємства. Конкурентні переваги під-
приємства за джерелами їх виникнення можна 
поділити на внутрішні й зовнішні. Внутрішні –  

це характеристики внутрішніх аспектів діяль-
ності суб’єктів економіки (рівень затрат, про-
дуктивність праці, організація процесів, сис-
тема менеджменту тощо), які перевищують 
аналогічні характеристики пріоритетних кон-
курентів.

Зовнішні конкурентні переваги – це ті, які 
базуються на спроможності створити більш зна-
чимі цінності для споживачів його продукції, 
що створює можливості більш повного задово-
лення їх потреб, зменшення витрат чи підви-
щення ефективності їх діяльності. Конкурентні 
переваги забезпечуються за рахунок значного 
надлишку базових ресурсів (природних, неква-
ліфікованої й напівкваліфікованої робочої сили 
та ін.), за рахунок значних інвестицій та інно-
ваційного механізму управління. 

Досвід країн з розвиненою ринковою еконо-
мікою свідчить про неможливість стабільного 
функціонування конкурентного середовища без 
активного втручання держави, яка за допомо-
гою різних інструментів регулює всі економічні, 
політичні та суспільні процеси, що відбувають-
ся на її території. А тому проблема формуван-
ня умов для конкурентоспроможного розвитку 
аграрного сектора є необхідною передумовою 
ефективного розвитку економіки України в 
зовнішньому середовищі. Формування конку-
рентного ринкового середовища залежить від 
багатьох факторів, при цьому, особливу роль ві-
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Рис. 3. Інструменти формування конкурентного потенціалу аграрного сектору 



211Глобальні та національні проблеми економіки

діграє активізація інноваційної діяльності, тоб-
то впровадження науково-технічних, соціаль-
но-економічних та управлінських нововведень. 
Означене актуалізується загостренням міжна-
родної конкурентної боротьби за ринок збуту 
агропромислової продукції, правилами COT та 
з огляду на євроінтеграційні перспективи.

Також для успішного розвитку АПК країни 
в умовах глобалізації економіки необхідно про-
водити державну політику постійного підви-
щення інвестиційної привабливості аграрного 
сектора. Збільшення обсягів інвестування стри-
мується недосконалістю чинного законодавства, 
нестійкою політичною ситуацією в країні та за-
гостренням відносин з Російською Федерацією. 
Наприклад без впровадження нових енергозбе-
рігаючих технологій та використання сучасної 
техніки неможливо вивести сільське господар-
ство на якісно новий рівень конкурентоспро-
можності. 

Оптимальне регулювання процесів участі в 
глобалізованому економіці неможливо, якщо 
всі завдання в цій галузі покладати виключно 
на державні структури. Така система регулю-
вання буде надзвичайно громіздкою, негнучкою 
і нездатною приймати завжди кваліфіковані рі-
шення. Процес глобалізації є багаторівневим. 
Тому важливий розвиток недержавних форм 
регулювання участі в процесах глобалізації, які 
повинні спиратися на широку мережу добро-
вільних об'єднань і асоціацій, що мають відпо-
відні зарубіжні представництва і беруть участь 
у роботі відповідних їх профілю міжнародних 
неурядових організацій. Саме через недержавні 
асоціації та об'єднання можливо найбільш ра-
ціональне проникнення на міжнародні ринки 
нових підприємств, особливо малих і середніх 
за розміром. Ці структури могли б проводити 
активну політику впровадження у відповідних 
галузях міжнародних технологічних і ділових 
стандартів, надавати учасникам дієву інформа-
ційну та правову допомогу, представляти інтер-
еси учасників у разі виникнення спорів у відно-
синах з відповідними структурами зарубіжних 
держав.

Виходячи з того, що важливу роль у проце-
сах адаптації національного аграрного сектора 
до глобалізаційних процесів відіграє ступінь 
розвитку інфраструктури, повинні отримати 
пріоритет питання реалізації низки національ-
них програм інфраструктурного розвитку. 

Стратегічною метою забезпечення конкурен-
тоспроможного розвитку аграрного сектору еко-
номіки в довгостроковому періоді є збереження 
основних природних та виробничих ресурсів, 
забезпечення сучасних технологічних та інсти-
туціональних змін з метою задоволення потреб 
населення в кінцевому продукту виробництва. 
Опосередковано це означає посилення уваги до 
збереження родючості ґрунту, водних ресурсів, 
рослинного та тваринного генетичного потенці-
алу, а також застосування інноваційно-еколо-
гічних технологій і, нарешті, забезпечення еко-

номічної незалежності економічних суб’єктів, 
конкурентоспроможності тощо. При цьому, 
активізація процесів глобалізації суспільного 
виробництва в аграрному секторі економіки 
України вимагають від держави ефективного 
входження у світовий економічний простір, ба-
зисом якого виступає формування конкурент-
ного ринкового середовища. Конкуренція роз-
криває потенціал суб'єктів аграрного ринку та 
виконує важливу функцію постійного рушія 
розвитку агропромислового виробництва.

Отже, основними заходами щодо забезпечення 
конкурентоспроможності аграрного сектору еко-
номіки України в умовах глобалізації є: удоско-
налення системи управління агропромисловим 
комплексом; реалізація ефективної інвестицій-
но-інноваційної політики; формування доскона-
лої інфраструктури аграрного ринку; посилення 
роботи щодо диверсифікації виробництва на під-
приємствах; організації сучасної системи оцінки 
якості сільськогосподарської продукції та продо-
вольства на рівні європейських вимог; активіза-
ції процесу гармонізації вітчизняних стандартів 
з міжнародними та європейськими; запрова-
дження повноцінного ринку земель сільськогос-
подарського призначення.

Висновки. В умовах глобалізації та з ураху-
ванням існуючих проблем, а також позитивного 
зарубіжного досвіду, видається доцільною реа-
лізація заходів щодо підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного аграрного сектору 
за такими основними напрямами:

- формування інноваційно-інвестиційного ре-
сурсу розвитку аграрного сектору;

- гармонізація вітчизняних стандартів на 
сільськогосподарську продукцію згідно зі стан-
дартами ЄС;

- збільшення експортного потенціалу вітчиз-
няних виробників сільськогосподарської про-
дукції; 

- налагодження сучасної інфраструктури 
аграрного ринку;

- посилення кооперативного руху серед ви-
робників сільськогосподарської продукції; 

- налагодження співпраці між товаровироб-
никами та дослідними установами.
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