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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток агробізнесу в умовах глобалізації

міжнародної економіки є сучасною ознакою
прогресивних змін у сільському господарстві та
порівняно новим напрямом досліджень вітчиз-
няної аграрної науки. Міжнародні орієнтири
надають аграрному сектору відповідний вектор
розвитку та відкривають нові можливості для
відродження сільського господарства, створю-
ють додаткові порівняльні переваги на агропро-
довольчому ринку.
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ЕКОНОМІКИ

AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
OF THE INTERNATIONAL ECONOMY

У статті досліджено сучасні тенденції глобалізації міжнародної економіки, дано оцінку бізнес-середовища діяль-
ності суб'єктів агробізнесу. Запропоновано стратегію розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації
міжнародної економіки.

The article is devoted to the modern tendencies of globalization of the international economy, and an assessment of
the business environment activity of subjects of agribusiness. The proposed strategy of development of agrarian enterprises
of Ukraine in conditions of globalization of the international economy.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні обгрунтування глобалізації
знайшли відповідне відображення в наукових
працях таких вчених: Д.Г. Білоруса, Н.В. Вол-
ченко, Т.О. Зінчука, С.М. Кваша, Ю.Г. Коза-
ка, Р.П. Колосової, Т.Левіта, Д.Г. Лук'янен-
ка, Л.І. Михайлова, К.Омі, А.М. Поручника
та ін.

Разом з тим, глобалізаційні процеси в Ук-
раїні знаходяться в інтенсивному розвитку і
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відповідно вимагають проведення глибоких
досліджень. Це зумовлено специфікою агро-
бізнесу, його стратегічним значенням для віт-
чизняної економіки, а також необхідністю
адаптації інструментів державного регулюван-
ня, засобів забезпечення виробництва конку-
рентоспроможної продукції та функцій стало-
го розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження розвитку агро-

бізнесу України в умовах глобалізації міжна-
родної економіки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На початку ХХІ століття світове господар-
ство все більше перетворюється в єдине ціле, в
якому постійно формуються і протікають
різнопланові процеси. Свідченням зростання
взаємозалежності національних економік є їх
надзвичайна чутливість до процесів, що відбу-
ваються в інших регіонах планети.

Слово "глобалізація" запозичене з англійсь-
кої мови та походить від лат. "globus" — куля,
земна куля, глобус. Від цього слова було утво-
рено прикметник "глобальний" англ. "global" —
той, який має відношення до земної кулі: світо-
вий, планетарний. Від слова "global" було утво-
рено дієслово "globalize" — перетворювати пев-
не явище на глобальне, "глобалізувати", — а та-
кож іменник "globalization" — перетворення пев-
ного явища на світове, на таке, яке стосується
всієї земної кулі. Спочатку ці слова почали вжи-
ватися у суспільних науках, але в 1961 р. слово
"globalization" уперше зафіксовано в англомов-
ному словнику. Термін "глобалізація" уперше
введено в науковий обіг Т. Левітом [13] у 1983
р., який трактував його як процес злиття ринків
окремих продуктів, що виробляються трансна-
ціональними корпораціями. В зв'язку з цим гло-
балізація виступає відносно новим явищем. Вона
охоплює близько 40% світового виробництва,
впливає приблизно на 60% світового ВВП.

Ширшого значення новому терміну надала
Гарвардська школа бізнесу. У 1990 р. консуль-
тант цієї школи К. Омі [12] опублікував книгу
"Світ без кордонів ", у якій сформував позицію
школи щодо цієї проблеми. Вважаючи, що
світова економіка визначається взаємозалеж-
ністю трьох центрів (ЄС, США, Японія), він
стверджував, що економічний суверенітет ок-
ремих держав став безглуздим, а на сцену світо-
вої економіки виходять "глобальні фірми ".

За визначенням експертів Міжнародного
валютного фонду глобалізація — це зростаю-
ча взаємозалежність країн всього світу у ре-

зультаті зростаючого обсягу та різноманіт-
ності транскордонних товарів, послуг та міжна-
родних потоків капіталу, а також завдяки більш
швидкому та широкому розвитку технологій.
За іншим поширеним визначенням глобалізація
означає: тісну взаємодію і переплетіння еконо-
мічних, політичних, соціальних, правових, ін-
формаційних, культурних та інших трансакцій
в світовому просторі; розширення безпосе-
редніх і опосередкованих зв'язків між суб'єк-
тами економічної діяльності всіх країн світу;
формування єдиної (глобальної) для всього сві-
тового суспільства системи світо господарсь-
ких відносин.

Українські вчені Д.Г. Білорус, А.М. Поруч-
ника Д.Г. Лук'яненко [9] визначення "глобалі-
зація" трактують як об'єктивний соціальний
процес, змістом якого є дедалі більший взає-
мозв'язок та взаємозалежність національних
економік, національних політичних і соціаль-
них систем, національних культур, а також
взаємодія людини й довкілля. В основі глоба-
лізації лежить розвиток світових ринків то-
варів, послуг, праці й капіталу.

У вільній електронній енциклопедії "Вікіпе-
дія" [8] глобалізація визначається як процес
всесвітньої економічної, політичної та культур-
ної інтеграції та уніфікації.

Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук,
С.М. Кваша [11] у книзі "Євроекономічна інтег-
рація України " під глобалізацією світової еко-
номіки розуміють процес посилення взаємо-
зв'язку національних економік країн світу, що
знаходить своє вираження в утворенні світово-
го ринку товарів і послуг, фінансів; становленні
глобального інформаційного простору, пере-
творенні знання в основний елемент суспільно-
го багатства, виході бізнесу за національні кор-
дони через формування транснаціональних
корпорацій, впровадженні і домінуванні в по-
всякденній практиці міжнародних відносин і
внутрішньополітичного життя народів принци-
пово нових і універсальних ліберально-демок-
ратичних цінностей тощо. Вони визначають та-
кож поняття глобалізації економічного розвит-
ку як об'єктивний процес підпорядкування на-
прямів економічного розвитку окремих країн
закономірностям та напрямам розвитку світо-
вого ринкового господарства.

Переваги глобалізації чітко сформульовані
Р.П. Колосовою [7]: поглиблення міжнародно-
го розподілу праці; ефективніший розподіл
коштів і в кінцевому підсумку сприяння підви-
щенню якості трудового життя, розширення
життєвих перспектив населення (при нижчих
для нього затратах); здійснення економії на
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масштабах виробництва, що потенційно може
сприяти зниженню цін; підвищення рівня про-
дуктивності праці в результаті раціоналізації
виробництва на глобальному рівні й поширен-
ня передових технологій, а також посилення
конкурентного тиску на користь безперерв-
ного введення інновацій у світовому масш-
табі.

Основні фактори економічного прояву гло-
балізації міжнародної економіки зосереджені
на рисунку 1.

Проте глобалізація не може обмежуватися
лише суто соціально-економічними змінами.
Відбувається також трансформація політичних
і культурних інститутів переважно західним
типом, з властивими йому формами і нормами
демократії та суспільних цінностей.

Глобалізація — це об'єктивний процес пла-
нетарного масштабу, який має як позитивний
вплив на міжнародну економіку, так і негатив-
ний. До позитивних можна віднести: поширен-
ня нових інформаційних технологій та пов'я-
заних з ним переваг. Однак глобалізація еко-

номіки — це не лише вигоди від зростання
участі країни в світових економічних процесах,
але й висока ймовірність втрат, зростання ри-
зиків.

Згідно з вільною енциклопедією "Вікіпедія"
[10] міжнародна економіка в широкому сенсі —
це теорія, вживана для вивчення економіки су-
часного взаємозалежного світу. Вона грун-
тується на теорії ринкової економіки і розви-
ває її.

Глобалізацію економічної діяльності мож-
на розглянути у основних напрямах, які зосе-
реджені на рисунку 2.

При цьому співвідношення як між цими
трьома напрямами, так і різними формами в
рамках кожного з них в останні роки істотно
змінюється.

Проаналізувавши існуючі підходи до розу-
міння глобалізації можемо зробити висновок,
що це всеохоплюючий процес, який стосуєть-
ся економіки кожної окремої країни у її без-
посередньому зв'язку зі світовим господар-
ством.

МІЖНАРОДНА 
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Рис. 2. Розвиток міжнародної економіки у зв'язку з глобалізаційними процесами

Рис. 1. Основні фактори економічного прояву глобалізації

Джерело: [11].
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Домінантною тенденцією розвитку світо-
вого господарства на початку XXI століття є
глобалізація, багатовимірний прояв якої вияв-
ляється через посилення конкурентної бо-
ротьби між суб'єктами міжнародних економі-
чних відносин. Сучасна глобалізація, з одно-
го боку, викликає максимальне зближення на-
ціональних економік, їх взаємопереплетення
і зрощення, а з іншого — посилення конкурен-
тної боротьби між суб'єктами міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях. Загост-
рення конкуренції на світових ринках зумов-
лене, насамперед, нерівномірністю економіч-
ного та соціального розвитку не тільки окре-
мих країн, а й регіонів та субрегіонів. За цих
умов формування та реалізація ефективних
конкурентних стратегій міжна-родними ком-
паніями і державами з метою забезпечення ви-
сокого конкуре-нтного статусу є пріоритет-
ним завданням у міжнародній економічній
політиці практично всіх, навіть розвинутих,
країн світу.

За сучасних умов глобалізація стала реа-
лією з якою не можна не рахуватися, її най-
більш важливим чинником та проявом вважа-
ють формування єдиного міжнародного еконо-
мічного простору, панування нових інформа-
ційних технологій, які дають країнам світу
можливість підтримувати високий рівень еко-
номічних зв'язків та інтеграції. Водночас, не всі
країни можуть скористатися перевагами гло-
балізації, які мають на сьогодні розвинуті краї-
ни світу: високий рівень життя; розвинутий
внутрішній ринок та ринкове середовище. Для

цього необхідно пройти етап структурної пе-
ребудови національної економіки та знайти
своє місце у міжнародному поділі праці.

Сучасні процеси глобалізації характеризу-
ються такими основними ознаками:

1) реальна інтеграція економічних країн на
регіональному або глобальному рівні внаслідок
дій міждержавних угод і транснаціональних
компаній;

2) формування глобальних проблем у сфе-
рах забезпечення продовольством, енергетики,
демографії, екології, поширення ядерної та
звичайної зброї, нерівномірність економічно-
го розвитку регіонів планети тощо, які можна
розв'язати тільки за умови об'єднання зусиль
міжнародної спільноти;

3) стрімкий розвиток міжнародної торгівлі,
який поєднує економіки країн, що раніше ніко-
ли не торгували між собою;

4) посилення процесів міжнародного поділу
праці при одночасному поширенні інтенсивних
технологій у процесі об'єднання окремих частин
народногосподарських комплексів різних країн,
задіяних у створенні кінцевого продукту;

5) формування міжнародної транспортної
мережі на світовому океані та материках при
створенні на територіях останніх так званих
"транспортних коридорів" для переміщення
товарів і вантажів, що особливо важливо для
України, яка знаходиться на перетині транс-
портних шляхів Західна Європа — Схід і Пів-
нічна Європа — Південь;

6) розвиток мережі кабельного та супутни-
кових систем зв'язку, що забезпечило форму-

Рис. 3. Основні тенденції, що супроводжують глобалізацію
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вання міжнародного інформаційного просто-
ру не тільки у сфері швидкого обміну інформа-
цією, а й об'єднання через систему телебачен-
ня культур різних народів, що полегшує поро-
зуміння людей з різними поглядами;

7) формування світової банківської мережі
та прискорення фінансових розрахунків між
країнами, фірмами, що пришвидшує обіг капі-
талу, створюючи нові можливості для його на-
рощування;

8) підтримка міжнародними установами,
включаючи ООН, принципів, правил і форм
створення міжнародного ринку праці при за-
безпеченні прав людини на працю, зумовлених
посиленням міграції населення бідних країн до
країн "золотого мільярда";

9) зміна ролі держави як формоутворюваль-
ної основи національних економік, а також
встановлення єдиних стандартів на сировину,
продовольчу продукцію, бухгалтерський облік,
інтелектуальну власність тощо.

За визначенням ООН, глобалізація супро-
воджується основними тенденціями, які зосе-
реджені на рисунку 3.

Глобалізаційна парадигма змін у цивілі-
заційній структурі сучасності відображає мо-
білізацію світового ресурсного потенціалу в
напрямі його раціональної реалізації, пород-
жує складні для тлумачення і вирішення про-
блеми політичного, економічного, технологіч-
ного, інформаційного, соціокультурного, мо-
рального, релігійного, екологічного характеру
у розвитку людства. Аналіз бізнес-середовища
суб'єктів агробізнесу здійснюється з позицій їх
стратегічних цілей. Його висновки використо-
вуються як основа стратегічної оцінки для ана-
лізу і розробки можливих варіантів планів стра-
тегії їх розвитку. Основною метою оцінки
інформації про бізнес-середовище є з'ясуван-
ня факторів негативного і позитивного впливу
на майбутню діяльність суб'єктів агробізнесу.
В процесі оцінки фокус зміщується від розумі-
ння сутності та складових середовища як та-
кого до усвідомлення того, що цей його стан
середовища може означати для них, які стано-
вить загрози або створює нові можливості.

Дослідження агробізнесу дозволило виділити
основні його сильні та слабкі сторони (табл. 1).

Внутрішнє 
середовище 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

- достатня сировинна база; 
- різні форми власності; 
- великий досвід; 

- висока якість продукції; 
- висока популярність компанії; 
- високі рівні продажів; 

- лідерство в галузі; 
- інноваційні технології, 
патенти; 

- низька собівартість 
сільськогосподарської 
продукції; 
- задоволеність клієнтів; 
- відпрацьовані бізнес-процеси; 

- висока родючість українських 
чорноземів; 

- згуртований колектив; 
- високі темпи зростання 
прямих іноземних інвестицій; 

- освіта глобальних 

підприємств  

- вплив природних умов на результат діяльності; 
- обмеженість землі та залежність виробництва 
від неї; 
- слабкий імідж сільськогосподарської продукції; 
- низька репутація компанії; 
- слабка дистрибуція, просування; 

- слабкий маркетинг; 
- відсутність корпоративної культури; 
- відсутність стратегії; 
- внутрішньополітичні проблеми; 

- низька кваліфікація співробітників;  

- низький рівень готовності працівників до змін 

 
 

 
 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Зовнішнє 
середовище 

- нові технології; 
- нарощування товарообігу; 

- підвищення рівня 

професійних кадрів; 

- розширення ринку збуту 

продукції; 
- створення дилерської мережі; 
- додаткові послуги; 

- експорт продукції; 
- співпраця з іншими 

компаніями; 

- розширення різновиду 

продукції; 
- економія на масштабах 
виробництва  

- великий рівень конкуренції в галузі; 
- земля втрачає свою родючість внаслідок ерозії 
грунтів; 

- перенасичення ринку продукцією; 

- технологічне відставання; 

- зниження рівня кваліфікації кадрів; 

- політичний та економічний тиск з боку більш 
розвинутих країн 

Таблиця 1. SWOT-аналіз діяльності суб'єктів агробізнесу України
в умовах глобалізації міжнародної економіки
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З огляду на те, що в результаті аналізу біз-
нес-середовища суб'єктів агробізнесу України
виявлено більше переваг, ніж недоліків, і вони
є більш суттєвими, можна зробити висновок,
що вони розвиваються в напрямі глобалізації
світової економіки і для них відкриваються нові
можливості при виході на міжнародний рівень.
Аграрні підприємства повинні бути готові до
майбутніх світових змін, які вимагають підви-
щення оперативної активності в умовах глоба-
лізації, гнучкої, збалансованої стратегії, фінан-
сової самостійності, позитивного сприйняття
будь-яких змін і здатності активно реагувати

на них за допомогою інформаційних систем.
Але без підтримки держави в умовах гло-

балізації міжнародної економіки у сфері агро-
бізнесу — створення сприятливого підприєм-
ницького середовища, пільгового оподатку-
вання, полегшення доступу до кредитних ре-
сурсів, підтримки технічного прогресу і спри-
яння розвитку сільських територій, неможли-
ва повноцінна діяльність суб'єктів агробізнесу.
Діяльність держави повинна передбачати захо-
ди щодо стимулювання інтеграції та об'єднан-
ня учасників агробізнесу, страхування їх еко-
номічного ризику.

Рис. 4. Стратегія розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації міжнародної
економіки

 

Мета: забезпечити комплексне дієве функціонування аграрних 

підприємств, розвиток високоефективного конкурентоспроможного  

як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку агробізнесу, 

продовольчу безпеку країни, розв’язати проблеми села 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ: 

Удосконалення 
зовнішнього 

середовища 

Удосконалення 
внутрішнього 

середовища 

Інноваційно-

інвестиційне 
забезпечення 
агробізнесу 

- сформувати 

позитивний імідж 

аграрного сектору 

України; 

- удосконалити 

ціноутворення; 
- збільшити експорт 
сільськогосподарсь-
кої продукції; 
- забезпечити 

рівновагу попиту і 
пропозиції; 
- завершити 

земельну реформу; 

- забезпечити 

євроінтеграцію;  

- вступ у міжнародні 
організації 

- удосконалення 
міжгалузевих і 
внутрігалузевих 

економічних 

відносин; 

- управління галуззю 

- збільшити обсяги 

виробництва 
сільськогосподарсь-
кої продукції; 
- удосконалення 
інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 
розвитку галузі 

- сформувати 

інноваційну модель 
його функціо-

нування; 
- техніко-технологічна 
модернізація 
агропромислового 

виробництва; 
- адаптація націо-

нальної інноваційної 
системи до умов 

глобалізації та 
підвищення її 
конкуренто-

спроможності 
 

 

 

 

Проект: Концепція розвитку агробізнесу в умовах глобалізації 
міжнародної економіки 
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Розвиток національної економіки грун-
тується на стабільній і продуктивній діяль-
ності аграрних підприємств. Від стану їх кон-
курентоспроможності залежить поступовий
розвиток економіки. Стійкість конкурентос-
проможності аграрних підприємств залежить
від процесів, що відбуваються у національній
економіці в процесі глобалізації. Розвиток
вітчизняних сільськогосподарських підпри-
ємств в умовах членства у СОТ та світової гло-
балізації і зростання конкуренції має склад-
ний характер. Стан ринків і конкурентне ото-
чення підприємств динамічно змінюється, що
вимагає від них пошуку додаткових конкурен-
тних переваг.

З позицій мезо- і мікрорівнів економічної
ієрархії адаптація аграрних підприємств є
формою відображення підприємством і його
структурами механізмів впливу глобалізації
міжнародної економіки, що прагне встано-
вити рівновагу у відносинах і зв'язках між-
народного ринку. До механізмів впливу гло-
балізації відносяться зміни кредитної, ціно-
вої, фінансової, ресурсно-сировинної, по-
даткової ситуацій, економічної кон'юнкту-
ри; послаблення коопераційно-конкурент-
них переваг аграрних підприємств й впливу
держави на вирішення проблем фінансуван-
ня сільськогосподарського виробництва,
розвиток ринку технологічних інновацій;
розширення ємності ринкової ніші підпри-
ємств; втрата адаптаційного статусу та ін.
Підприємства використовують напрями зов-
нішньої (внутрішньої) адаптації, активну
(пасивну) форми відображення впливів сере-
довища.

Під впливом глобалізації динамічного
розвитку набуває світова конкуренція. Гло-
бальна конкуренція — це багатоаспектна ка-
тегорія, котра відображає процес суперниц-
тва цивілізацій, регіонів, країн, глобальних
галузей, ТНК та інших суб'єктів глобального
простору за конкурентні переваги в умовах
високого рівня монополізації, посилення су-
купного впливу раніше ізольованих чинників
та зміни всієї парадигми їх розвитку. Таким
чином, з одного боку, конкуренція будь-яко-
го рівня покликана слугувати підвищенню
конкурентоспроможності й ефективності
суб'єктів господарювання, а з другого, за
умов домінування глобальних монополій, є
інструментом пригнічення слабших учасників
сильнішими через несумісність фундамен-
тальних інтересів.

Вирішення проблем адаптації економічно-
го механізму функціонування в умовах глоба-

лізації грунтується на формуванні моделей-дій
або на відтворенні тимчасової, просторової,
синтетичної й імовірнісної впорядкованості
соціально-економічних реалій.

Гальмуючими факторами розвитку систе-
ми адаптації економічного механізму функ-
ціонування є: диспаритет цін на продукцію;
непрозорість схем реалізації сільськогоспо-
дарської продукції; невідповідність системи
ціноутворення динаміці виробництва й реа-
лізації, попиту та пропозиції, а податкового
базису країни — системі оподатковування;
відсутність вільного доступу до фінансово-
кредитних ресурсів; низька інноваційна й кре-
дитна привабливість, а також невисокий
рівень податкової привабливості як інвести-
ційного ресурсу та ін. Ефективність функці-
онування сільськогосподарських підпри-
ємств безпосередньо залежить від рівня адап-
тації економічного механізму функціонуван-
ня до умов глобалізації міжнародної еконо-
міки [11].

Для досягнення належного рівня адаптації
аграрних підприємств в умовах глобалізації
міжнародної економіки необхідно сформува-
ти стратегію ефективного розвитку агробізне-
су України (рис. 4).

На сучасному етапі розвитку міжнарод-
ної економіки однією із провідних тенденцій
є формування гіперконкуренції, за якої
швидкість змін у правилах гри є настільки ви-
сокою, що встояти в конкурентній боротьбі,
а тим більше очолити її, зможуть тільки
найбільш адаптовані до таких змін підприє-
мства [12].

ВИСНОВКИ
1. Глобалізація — це всеохоплюючий про-

цес, який стосується економіки кожної окре-
мої країни у її безпосередньому зв'язку зі
світовим господарством. У сучасному світі
сформувалася міжнародна агропродовольча
система або міжнародна система агробізнесу,
яка являє собою багатогалузевий та багато-
функціональний глобальний комплекс, в яко-
му поєднується виробництво, зберігання,
транспортування та реалізація продовольчої
продукції у світовому масштабі. Економічні
відносини в цьому комплексі формуються на
основі міжнародного розподілу праці та гло-
балізації регіональних агропродовольчих
ринків.

2. Аграрні підприємства України повинні
бути готові до майбутніх світових змін, які ви-
магають підвищення оперативної активності в
умовах глобалізації, гнучкої, збалансованої
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стратегії, фінансової самостійності, позитив-
ного сприйняття будь-яких змін і здатності
активно реагувати на них за допомогою інфор-
маційних систем. Держава відіграє дуже важ-
ливу роль для підтримки та розвитку агро-
бізнесу.

3. На нашу думку, адаптаційні процеси
до глобальної конкуренції потребують чіт-
кої стратегії. Нами було розроблено стра-
тегію ефективного розвитку аграрних під-
приємств в агробізнесі України, метою якої
є забезпечення комплексного дієвого функ-
ціонування аграрних підприємств, розвит-
ку конкурентоспроможного агробізнесу в
умовах глобалізації міжнародної економі-
ки.
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