
7
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Стрімке поширення глобалізаційних про�
цесів докорінно змінює соціально�економічну
структуру суспільства та виробничих відносин.
В умовах глобалізації світового економічного
простору розвиток науки, інформатизації та
інноваційних технологій поступово перетво�
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У статті визначено теоретичні підходи щодо функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобал�
ізації. Досліджено, що у забезпеченні ефективного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності сільськогоспо�
дарських підприємств в умовах глобалізації велику роль має стратегія. Обгрунтовано алгоритм реалізації стратегії уп�
равління розвитком сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації, що грунтується на забезпеченні кон�
курентоспроможності та пристосовуванні до нових умов і викликів, балансуванні між стандартизацією та індивідуал�
ізацією пропозиції продукції та послуг. Визначено, що основне призначення стратегії розвитку в умовах глобалізації
полягає у взаємоузгодженості цілей сільськогосподарських підприємств з їх можливостями, вимогами споживачів, ви�
користати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. Стратегія управління розвитком сільськогоспо�
дарських підприємств в умовах глобалізації повинна грунтуватися на основі організаційно�економічної системі управ�
ління підприємством, що є адаптованою до умов зовнішнього середовища. Визначено основні етапи та принципи адап�
тації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації, що полягають у: формуванні логістичної системи підприє�
мства; забезпеченні гнучкості управлінської та виробничої систем; визначенні потенціалу конкурентних переваг підприє�
мства; залученні інноваційної техніки та технологій, співробітництво із науковими організаціями; формуванні марке�
тингової стратегії підприємства. Встановлено, що кожне сільськогосподарське підприємство повинно обрати свою стра�
тегію розвитку з визначенням своїх конкурентних переваг та мети в межах глобалізаційних процесів.

The article defines theoretical approaches to the functioning of agricultural enterprises in the context of globalization.
Investigated that ensuring effective development and competitiveness of agricultural enterprises in the context of
globalization is the most important strategy. Grounded algorithm implementation strategy of development of agricultural
enterprises in the context of globalization, based on competitiveness and adapt to new conditions and challenges, balancing
between standardization and individualization offers products and services. Determined that the main purpose of
development strategies in the context of globalization is the coherence purposes farms with their capabilities, requirements
of consumers use the weak position of competitors and their competitive advantages. Strategy development management
of agricultural enterprises in the context of globalization must be based on the basis of organizational and economic enterprise
management system that is adapted to the environmental conditions. The basic steps and principles of adaptation to the
farms of globalization, consisting in the formation of enterprise logistics system; flexibility of management and production
systems; identifying potential competitive advantage; bringing innovative techniques and technologies, cooperation with
scientific organizations; shaping the marketing strategy. Found that every agricultural enterprise should choose their
development strategy defined their competitive advantages and objectives within globalization.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, особливості функціонування, глобалі�
зація, адаптація, аграрні ринки, продовольча безпека.

Key words: agricultural enterprises, functioning especially, globalization, adaptation, agri�
cultural markets, food safety.

рюється у вирішальні чинники економічного
зростання. Розвиток конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробництва потребує
принципово нових підходів до організації його
ведення, що пов'язано з необхідністю іннова�
ційно�інвестиційного розвитку, впровадження
механізмів ресурсного, технологічного та
організаційного оновлення, врегулювання між�
галузевих диспропорцій, розбудови інфраст�
руктури для усунення посередницького впли�
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ву. Вирішенню зазначених проблем сприяє
своєчасна та ефективна адаптація сільськогос�
подарських підприємств до змін ринкового се�
редовища, що забезпечить досягнення не тільки
рівноваги, пристосування, а й можливість впли�
вати на зміни зовнішньоекономічного середо�
вища при цьому збільшувати ефективність своєї
діяльності та виживати в умовах ринкової не�
стабільності. Отже, глобалізаційний розвиток
економіки країни зумовлює необхідність удос�
коналення та зміни стереотипів функціонуван�
ня сільськогосподарських підприємств відпов�
ідно до умов глобалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку діяльності
сільськогосподарських підприємств в умовах
глобалізації займалось багато науковців, зок�
рема Г.П. Аніоніліс, Н.А. Зотова, О.Л. Данилен�
ко, Ю.П. Дудка, І.Г. Владімірова, О.В. Карда�
монов, Б.А. Карпінський, Н.А. Латигіна та ін.
Однак багато питань щодо принципів і особли�
востей функціонування сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізації теоретично�
го та прикладного характеру залишаються ще
недостатньо дослідженими і утворюють широ�
ке поле для теоретичного осмислення й мето�
дологічного обгрунтування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтування концептуального підходу

щодо формування особливостей функціону�
вання сільськогосподарських підприємств в
умовах глобалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вплив глобалізації на економіку країн є до�
сить неоднозначним, адже, з одного боку, дане
явище асоціюється з приєднанням до найвищих
досягнень цивілізації, культури та прогресу
мільйонів людей в усіх куточках земної кулі, з
принципово новими можливостями створення
більш раціонального та справедливого світово�
го ладу. Внаслідок глобалізації збільшується
чистий прибуток підприємств, зменшується
рівень бідності і таким чином збільшується
рівень продовольчої безпеки. Паралельне зро�
стання доходу на душу населення, збільшення
розміру ринку призвели до появи безлічі нової
продукції, більшість з якої потребує залучен�
ня додаткових потужностей, що безпосередньо
вимагає інвестицій і оновлення технологій.

Теорія і практика господарювання свідчать,
що сільське господарство входить до переліку

найбільш важливих напрямів світової еконо�
міки, оскільки є виробником продукції харчу�
вання, а значить базисом формування і стабі�
лізації системи світової продовольчої безпеки.
Тому, в межах становлення нової соціально�
економічної системи — глобалізму, вирішення
проблеми цієї безпеки на світовому рівні має
бути основним завданням урядів усіх країн.

Глобалізація як економічне явище впливає
на безліч аспектів діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств. Найбільший вплив гло�
балізації спостерігається серед підприємств,
які беруть участь у зовнішньоекономічній
діяльності. Особливостями їхньої діяльності
стали: необхідність пристосування виробничо�
го процесу під стандарти конкретних глобаль�
них сегментів, які зазвичай є вищими за вітчиз�
няні, що викликає необхідність переорієнтації
стратегічного планування та дотримання нау�
ково обгрунтованих сівозмін, а також частко�
вої або повної зміни техніки. До цих особливо�
стей також можна віднести переорієнтацію
окремих сільськогосподарських підприємств на
нові галузі такі, як виробництво екологічної чи
органічної продукція, використання точково�
го землеробства, технологій мінімального об�
робітку грунту тощо. Також ще однією з особ�
ливостей діяльності сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізації є необхід�
ність, крім прямої діяльності, займатися покра�
щенням інфраструктури та логістичних систем,
оскільки глобалізація спрямована на підвищен�
ня стандартів не тільки якості виготовленої
продукції, але і способів її пакування та дос�
тавки. Використання закордонної техніки відо�
мих брендів і розрив між реальною потребою у
знаннях і вміннях працівників великих сільсько�
господарських підприємств і знаннями, отри�
муваними ними у вузах, спричинив необхідність
агрохолдингам формувати системи власних
курсів і тренінгів, що забезпечує підготовку і
підвищення кваліфікації працівників на місці.
Слід зазначити, що глобальний вплив не зали�
шив осторонь і підприємства, що працюють вик�
лючно на внутрішні ринки. Причому це сто�
сується не тільки підприємств�виробників
сільськогосподарської продукції, але і пере�
робну галузь харчової промисловості, а також
систему оптової та роздрібної торгівлі. Зміни
у ставленні до якості товарів споживача в се�
редині країни спричинили зміни у позиціонну�
ванні вітчизняної продукції та перелік акцентів,
що робиться у маркетинговій політиці комуні�
кацій.

Розвиток національної економіки грун�
тується на стабільній і продуктивній діяльності
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сільськогосподарських підприємств. Від стану
їх конкурентоспроможності залежить посту�
повий розвиток економіки. У забезпеченні
ефективного розвитку та підвищенні конкурен�
тоспроможності сільськогосподарських під�
приємств в умовах глобалізації велику роль має
стратегія. Основне призначення стратегії роз�
витку в умовах глобалізації полягає у взаємо�
узгодженості цілей сільськогосподарських
підприємств з їх можливостями, вимогами спо�
живачів, використати слабкі позиції конку�
рентів та свої конкурентні переваги. Стратегія
управління розвитком сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізації повинна
грунтуватися на основі організаційно�економ�
ічної системі управління підприємством, що є
адаптованою до умов зовнішнього середовища.
Запропонований алгоритм формування стра�
тегії управління розвитком сільськогоспо�
дарських підприємств в умовах глобалізації
наведено на рисунку 1.

Запропонований алгоритм формування
стратегії управління дозволяє визначити за�
гальну структуру принципів адаптації сільсь�
когосподарських підприємств до виробницт�
ва в умовах глобалізації, яка повинна включа�
ти наступні складові: формування логістичної
системи підприємства; забезпечення гнучкості
управлінської та виробничої систем, динаміз�
му та оперативності у прийнятті управлінських
рішень; акумуляція достатніх ресурсів для по�
стійного підвищення конкурентоспроможності
та пошуку сучасних нетрадиційних конкурен�
тних переваг; залучення у виробництво іннова�
ційної техніки та технологій, співробітництво
із науковими організаціями задля спільної ре�
алізації інноваційних проектів; побудова широ�
ких інформаційних та аналітичних систем, про�

ведення всебічного моні�
торингу ринку та система�
тичних маркетингових
досліджень.

Стійкість конкурен�
тоспроможності сільсь�
когосподарських підпри�
ємств залежить від про�
цесів що відбуваються у
національній економіці в
процесі глобалізації. Стан
ринків і конкурентне ото�
чення підприємств динам�
ічно змінюється, що вима�
гає від них пошуку додат�
кових конкурентних пере�
ваг.

З позицій мезо� і мік�
рорівнів економічної ієрархії адаптація сільсь�
когосподарських підприємств є формою відоб�
раження підприємством і його структурами ме�
ханізмів впливу глобалізації міжнародної еко�
номіки, що прагне встановити рівновагу у
відносинах і зв'язках міжнародного ринку. До
механізмів впливу глобалізації відносяться
зміни кредитної, цінової, фінансової, ресурс�
но� сировинної, податкової ситуацій, економі�
чної кон'юнктури; послаблення коопераційно�
конкурентних переваг аграрних підприємств й
впливу держави на вирішення проблем фінан�
сування сільськогосподарського виробництва,
розвиток ринку технологічних інновацій; роз�
ширення ємності ринкової ніші підприємств;
втрата адаптаційного статусу та ін. Підприєм�
ства використовують напрями зовнішньої
(внутрішньої) адаптації, активну (пасивну)
форми відображення впливів середовища.

Під впливом глобалізації динамічного роз�
витку набуває світова конкуренція, що призво�
дить до трансформації системи виробництва
вітчизняних сільськогосподарських. Транс�
формаційні процеси покликані слугувати під�
вищенню конкурентоспроможності й ефектив�
ності суб'єктів господарювання, а за умов до�
мінування глобальних монополій є інструмен�
том пригнічення слабших учасників сильнішими
через несумісність фундаментальних інтересів.
Проведений SWOT�аналіз діяльності сільсько�
господарських визначає основні переваги та не�
доліки виробничої діяльності в умовах глоба�
лізації (табл. 1).

Сільськогосподарські підприємства Украї�
ни повинні бути готові до майбутніх світових
змін, які вимагають підвищення оперативної
активності в умовах глобалізації, гнучкої, зба�
лансованої стратегії, фінансової самостій�
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Рис. 1. Алгоритм формування стратегії управління розвитком
сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації
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ності, позитивного сприйняття будь�яких змін
і здатності активно реагувати на них за допо�
могою інформаційних систем.

Таким чином, у розробці стратегії плану�
вання виробництва сільськогосподарського
підприємства в умовах глобалізації слід виді�
лити такі етапи: стратегічний аналіз і прогнос�
тичне забезпечення; визначення мети і завдань
підприємства; варіантна розробка стратегії
(власне стратегічне планування); реалізація
стратегій; контроль за виконанням стратегій;
оцінювання і контроль над виконанням страте�
гічного плану.

Отже, для забезпечення конкурентоспро�
можного розвитку на світовому аграрному
ринку вітчизняні сільськогосподарські підприє�
мства повинні приводити якісні показники
своєї продукції не лише до державних стан�
дартів, а проходити сертифікацію у міжнарод�
них організаціях, чітко визначати сегмент гло�
бального аграрного ринку, на який орієнтува�
тися та формувати маркетингову політику ко�
мунікацій з врахуванням соціальної складової
та загальним зростанням турботи глобального
споживача про стан здоров'я та рівень обізна�
ності в вимогах до якості, що постійно зростає
через збільшення доступної інформації. Крім
того, необхідно продовжувати капіталовкла�
дення в розвиток інфраструктури, що сприя�
тиме забезпеченню відповідності стандартам на
всіх етапах просування продукції. Наявні зе�
мельні ресурси та стан довкілля дозволяють
вітчизняним сільськогосподарським підприєм�

ствам окремих регіонів орієнтуватися на вироб�
ництво органічної продукції, що може забез�
печити конкурентну перевагу та прибутковість
в довгостроковій перспективі.

Вимоги часу щодо необхідності зміцнення
продовольчої безпеки держави і поліпшення
життєвого рівня населення вимагає формуван�
ня досконалих механізмів управління конку�
рентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств в межах глобалізаційних процесів,
ефективні конкурентні стратегії є передумовою
більш повного використання засобів виробниц�
тва у сільському господарстві. Для підвищення
конкурентоспроможності, в умовах глобалі�
зації, кожне сільськогосподарське підприєм�
ство повинно обрати свою стратегію діяльності.
Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно поєдну�
вати з комплексом заходів, які дозволять ста�
ти підприємству конкурентоспроможним на
світовому аграрному ринку.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Процес глобалізації вже став реалією нашо�

го часу і аграрні ринки не є винятком у підвлад�
ності цьому процесу. В результаті дослідження
обгрунтовано концептуальний підхід до ви�
значення особливостей функціонування сільсь�
когосподарських підприємств в умовах глобал�
ізації, що полягає у формування алгоритму ре�
алізації стратегії управління розвитком
підприємств та посиленні конкурентних позицій

Таблиця 1. SWOT>аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації
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сільськогосподарських підприємств шляхом
проведення необхідних трансформаційних змін
у їх товарній та розподільчій політиках. Для за�
безпечення конкурентоспроможності своєї про�
дукції сільськогосподарські підприємства по�
винні динамічно змінюватись і пристосовуватись
до нових умов і викликів та балансувати між
стандартизацією та індивідуалізацією пропо�
зиції продукції та послуг, тому дослідження
можливостей цього пристосування і формуван�
ня системи показників, що відображатимуть по�
требу зміщення орієнтирів у бік глобалізації
обумовлює формування стратегії управління
розвитком сільськогосподарського підприєм�
ства. Кожне сільськогосподарське підприємство
повинно обрати свою стратегію розвитку з виз�
наченням своїх конкурентних переваг та мети
адаптованої до умов глобалізації.
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