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The paper deals with the relationship and mutual influence of global food
system on the Ukrainian agricultural market also place and role of
agrosphere in the world economy. The process of globalization is is
objective and logical; it is aimed at creating a single world system. The
agricultural sectors of Ukraine, as well as other sectors become a global
player in 1991 and more involved at the level of all countries began May 16,
2008, when the country joined the WTO. According to the Food and
Agriculture Organization (FAO), over the next 40 years is expected to
increase world agricultural production by 60%. One of the leading roles in
ensuring this indicator assigned to Ukraine, which at the level of Brazil,
Argentina, Russia and the United States belong to the world's largest
exporters of agricultural products. Given the significant potential increase in
productivity, in future Ukraine can claim second place in the world (after
the US) for the supply of basic food crops.
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Розглядаючи питання впливу глобалізації, регіоналізації та глокалізацції на економічний стан
України, необхідним є визначення те, які параметри найбільше впливають на
внутрішньоекономічний стан країни та її вплив на ці процеси. Будь який процес який має як
мінімум два суб’єкти, так чи інакше, не є однобічним. В питанні глобальної продовольчої системи
та Українського аграрного сектору також є взаємозв’язок. Для більш детального дослідження
використовуються два методи: дедуктивний та індуктивний.
Економічна глобалізація – це об'єктивна тенденція світового економічного розвитку, якої
ніхто не може уникнути і в якій кожен повинен брати участь. Основу сучасних уявлень про процес
глобалізації складають теоретичні положення Т. Левіта, Ф. Фукуями, З. Бжезинського, Ж. Атали,
Дж. Сороса, Дж. Стігліца, К. Омае, С. Хантінгтона та К. Санторо.
Особливий інтерес викликають проблеми виявлення сутності, змісту, форм і наслідків
економічної глобалізації. Значний внесок у розробку названих проблем внесли В. Вергун, А.
Філіпенко, О. Ступницький, О. Шнирков, Ю. Шишков, В. Куликов, А. Мовсесян, С. Огнівцев та ін..
В роботах цих авторів дається визначення глобалізації, з'ясовується її співвідношення з іншими
категоріями, що характеризують цей процес, виявляються суб'єкти глобалізації, етапи розвитку,
тенденції та форми її прояву.
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Дослідженню питань глобалізації та процесу адаптації аграрного сектору України до викликів
глобального характеру присвятили свої публікації І. Михасюк, О. Могильний, Г. Мостовий, П.
Саблук, О. Сидоренко та ін. Питанням визначення можливого впливу глобалізації на розвиток
аграрного сектору України присвятили свої роботи А. Гончарук, С. Зоря, Ю. Лузан, П. Саблук, Ш.
фон Крамон-Таубадель та ін.
Тим не менш, до цих пір відсутній єдиний підхід до розуміння глобалізаційних змін. Крім
того, пропоновані і використовувані економістами визначення не завжди відображають існуючі
реалії, не охоплюють процеси у всій їх багатогранності і не загострюють увагу на якісно нові явища
і протиріччях досліджуваних процесів. З багатьох проблем глобалізації серед провідних економістів
і політиків зберігаються розбіжності в поглядах. Залишається неопрацьовані теоретичний і
методологічний аспект виявлення і аналізу конкурентних переваг країни та регіонів всередині
країни в умовах глобалізації.
Теоретична і практична значущість вивчення глобалізації її вплив на економічний розвиток
України, прояви конкурентних переваг країни та регіонів всередині країни, а також недостатня
вивченість цієї проблеми в економічному аспекті роблять необхідним вивчення цієї теми.
Метою цієї роботи є дослідити взаємозв’язок між глобалізаційною продовольчою системою
та аграрним сектором економіки України. Тобто, визначити вплив глобального на локальний та
локального на глобальний.
Для більш детального аналізу будь якого процесу необхідним є використання теоретичної
бази та звернення до першоджерел. Відповідно до розуміння сутності процесу – глобалізація
світогосподарської системи має певних послідовників, противників та тих вчених, які відносяться до
цієї діяльності нейтрально та таким чином, що вона є необхідною або немичею еволюційною
складовою так званою обєктивною закономірністю. Після детального аналізу теоретичних шкіл
економічної думки автором було виявлено основні компоненти
Неокейнсіанець та Нобелівський лауреат з економіки 2001 року – Джозеф Юджин Стігліц – не
є в своїх поглядах ярим антиглобалістом, але гостро критикував та критикує не сам процес, а те як
їм користуються СОТ та МВФ на користь деяких держав1. Він вважає, що не треба ототожнювати
глобалізацію як процес об’єктивний, і такий, на який держави та найбільші ТНК не мають впливу,
запропонувавши, в свою чергу, іншу концепцію глобалізації, завданням, якої буде зменшити вплив
капіталу та грошей та збільшення соціальної справедливості. Цей термін нового погляду на
глобалізацію отримав назву – альтерглобалізм2. Натомість, представники більш ліберальних течій
економічних шкіл, наприклад, Фрідріх-Авґуст фон Гаєк (австрійська школа) вважають, що
глобалізація – це процес, який повинен відбуватись без будь якого втручання та вбачають в ньому
лише позитив3. Абсолютно протилежні погляди мають антиглобалісти, одним з ярих проповідників
цієї теорії є Ліндон Ларуш, який заявляє, що «нам потрібен новий Бреттон-Вуд, для того, щоб
перемогти зло глобалізації», зробивши наголос на тому, що проблемою та негативними наслідками
процесу взаємоінтеграції всіх країн світу є Бреттон-Вудська валютна система4.
Еволюційно, глобалізація аграрного сектору економіки є частиною масштабних процесів
об’єднання та злиття всіх світових ринків сільськогосподарських продуктів та їх похідних в єдину
систему виробництва та збуту. Український аграрний сектор не залишився осторонь цих процесів,
хоча і приєднався до них значно пізніше, лише у 1991 році. З огляду на те, що остання хвиля
глобалізації, яка бере свій початок у 1960 році, так би мовити, не заділа з самого початку Україну, на
думку деяких вчених має позитивну та на переконання інших негативну складову. Хоча, за даними
Світового Банку Реконструкції та Розвитку глобалізація, як процес економічний, політичний,
фінансовий, міграційний та культурний має лише два наслідки для країн, що відкрили свої кордони
позитивний (Індія, Китай, В’єтнам) та такий, що не допоміг країнам отримати зиск від
глобалізаційних процесів (Нігерія, Лаос, Сомалі). По своїй суті глобалізація – це процес
інтернаціоналізації, останній етап, якого розпочався у 1960-х роках та триває по цей день.
Відправної точкою цього етапу було зниження середнього рівня тарифів на 35% на шостому раунді
1

Stiglitz, J. (2002). Globalization and its Discontents. London.
Stiglitz, J. (2006). Making Globalization Work. London.
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Strange, G. (2002) Globalisation, Regionalism and Labour Interests in the New International Political Economy,
New Political Economy, 7(3), 343-365.
4
Matthew, St. (2009). Alter-Globalism as Counter-Hegemony: Evaluating the 'postmodern Prince'. Globalizations,
6(4), 17 December, 483-498.
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перемовин в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі на, так званому, раунді Кеннеді, який
тривав з травня 1964 року по червень 1967 року.
Розглядаючи питання сільськогосподарської економіки важливим є зазначити, що аграрний
сектор є найважливішою ланкою економіки будь-якої держави, матеріальною основою її багатства,
а особливо держави, яка знаходиться на стадії економічного, індустріального, соціального та
політичного розвитку. Між розвитком аграрного сектора економіки, а також процесами глобалізації
і регіональної інтеграції спостерігається тісний взаємозв’язок. Еволюційний підхід у цьому випадку
застосовується для акцентування на системоутворюючих елементах і феномені галузі, на виявленні
факторів її розвитку та трансформації. На ранніх стадіях аграрного виробництва з’являлися
різноманітні типи землеробства та тваринництва, формувалися напрями розвитку промислів –
мисливства та рибальства, лісового господарства, тощо. Технологічний прогрес в аграрному
виробництві зумовлював формування та еволюцію традиційної сім’ї із своїм звичаями, побутом та
сільським способом життя. Сільські сім’ї виконували роль та численні функції носіїв культурних і
духовних традицій, звичаїв, умінь, тобто творців цивілізації. Під впливом досягнень науковотехнічного прогресу поступово формувався сучасний тип суспільства, цивілізацій та держав.
Сільське господарство є основним сектором національної економіки та основним
роботодавцем в країнах, що розвиваються. Підводячи підсумки розвитку світового аграрного
виробництва минулого тисячоліття, експертами з глобальної продовольчої проблематики
відмічається важлива віха в історії людства: у 80-х роках вперше з’ясувалося, що у сільському
господарстві зайнято менше половини всього населення світу. Але, при загальній світовій тенденції
до скорочення зайнятості населення в аграрній сфері, спостерігаються деякі диспропорції у
розподілі доходів між високо розвинутими та менш розвинутими країнами світу. Зокрема, якщо в
індустріальних країнах аграрною працею зайнято в середньому 9 % (в США та Західній Європі –
менш, ніж 3 %), то в напівіндустріальних та аграрних ця частка складає від 50 до 60 % і більше.
Саме в останніх двох групах країн проживає переважна частина населення світу – 78,8 %. На 30
індустріально розвинутих країн, де проживає всього 14,7 % населення світу, так званий ―золотий
мільярд‖, припадає майже 77 % всього ВВП. Про ступінь існуючих диспропорцій у рівні доходів
між Біма групами країн свідчить те, що ВВП на одну особу в країнах, що розвиваються більш, ніж у
20 разів нижче за аналогічний показник у розвинутих країнах. Так, в 2014 р. середній обсяг ВВП у
світі на одну особу складав 5812 дол. США, у промислово розвинутих країнах – 30480 дол. США,
що у 5,2 рази більше. Крім того, в країнах, що розвиваються продовжує загострюватися проблема
забезпечення доступу населення до продовольства. Так, близько 900 млн. чоловік в світі, які в
основному проживають в економічно низько розвинутих країнах знаходяться на межі бідності. У
зв’язку з нарощуванням масштабів бідності, ця проблема набуває актуальності у наукових дискусіях
щодо суб’єктивності та об’єктивності її оцінки. І, якщо раніше введення мінімальної заробітної
плати вважалося повнозначним фактом, то з часом, проголошується прямим джерелом убожіння.
Процес глобалізації для української економіки загалом та для аграрного сектору в цілому
розпочався 24 серпня 1991 року, після проголошення Незалежності України. Повноправним членом
глобалізаційного торговельно-економічного процесу Україна стала 16 травня 2008 року, перед цим
10 квітня 2008 року Верховна Рада України ухвалила закон № 250-VI «Про ратифікацію Протоколу
про вступ України до Світової організації торгівлі», а третім президентом України В.А. Ющенком
був підписаний закон про ратифікацію даного Протоколу.
Після наведених вище законодавчих актів аграрний сектор економіки України став
рівноправним членом глобальної світової продовольчої системи та почав стикатися з певними
проблемами при імпорті ряду товарів сільського господарства, які мали конкурентні переваги в
якісній та кількісній складових, це дало поштовх українським аграріям до підняття якості
українського товару та збільшення продуктивності збору центнерів врожаю з гектара землі
(особливо в порівнянні між 2007/2008 маркетинговим роком та 2008/2009 роком відповідно):
Звертаючись до об’єктивних факторів, які могли б так чи інакше визначити місце країни в
системі глобалізаційних процесів, важливо зазначити, що Україна має в своєму розпорядженні
найбільший в континентальній Європі банк орних земель, або земель сільськогосподарського
призначення. За статистичними даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) він складає 33 млн. га. Данний показник у відсотковому еквіваленті складає 12% від
загальноєвропейської ресурсної бази земельних банків, а це в свою чергу вказує нам на те, що
Український банк сільськогосподарських земель складає 2,2% від загально світових масштабів.
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Таким чином можна зробити висновок, що українські чорноземи та вигідне георафічне
положення є ще одним пріорітетним напрямком та важелем для впливу агарарного сектору
економіки України на глобальну агропродовольчу систему. Враховуючи те, що потенціал цих
земель, в звязку з нерозвинутістю інвестиційних процесів та фінансових вливань у сектор, задіяний
лише на тритину можна припустити, що вплив Української аграрної сфери на загальносвітову
продовольчу систему збільшиться втричі.
Роль та місце агарного сектору економіки Україні в глобальній системі за деякою сировиною
статистично можна зазначити вирішальними, враховуючи, наприклад, показники 2014 року, за
даними яких – 56,5% загально світового експорту соняшникової олії припадає на Україну, яка
займає за цим показником логічне лідерство та перше місце. В той самий час експорт цієї
переробленої продукції до Європейського союзу, за даними ЄвроСтату у відсотковому
співвідношенні має наступний показник – 49,3% від загального імпорту соняшникової олії.
Україна є вирішальним гравцем на глобальному аграрному ринку світу та входить у, так
званий, ТОП-10 (за даними 2014/15 маркетингових років) у виробництві наступних продуктів –
кукурудза (2,89% від загальносвітового виробництва), ячмінь (6,71%), пшениця (3,4%), соняшник
(25,07%) та соя (1,22%).
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Виробництво кукурудзи за даними USDA United
States Department of Agriculture
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Країна
ЄС
РФ
Австралія
Канада
Туреччина
Україна
США
Аргентина
Іран
Марокко

млн. тон в
2013/14 м.р.
59,7
15,4
9,2
10,2
7,3
7,6
4,7
4,7
2,8
2,7

млн. тон в
2014/15 м.р.
60,2
20,03
8,01
7,1
4
9,5
3,8
3
3,2
1,7

Виробництво ячменя за даними USDA United
States Department of Agriculture
Країна
ЄС
Китай
Індія
США
РФ
Канада
Австралія
Пакистан
Україна
Туреччина

млн. тон в
2013/14 м.р.
144,4
121,9
93,5
58,1
52,1
37,5
25,3
24
22,3
18,8

млн. тон в
2014/15 м.р.
156,5
126,2
95,9
55,2
59,1
29,3
24
25,5
24,7
15,3

Виробництво пшениці за даними USDA United States
Department of Agriculture
Країна
Україна
РФ
ЄС
Аргентина
Китай
Туреччина
США
Південна
Африка
Пакистан
Казахстан

млн. тон в
2013/14 м.р.
11,6
10,5
9
2,1
2,4
1,4
0,9
0,8

млн. тон в
2014/15 м.р.
10,2
8,9
8,9
2,7
2,3
1,2
1
0,5

0,6
0,5

0,5
0,5

Виробництво соняшника за даними USDA United
States Department of Agriculture
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Країна
США
Бразилія
Аргентина
Китай
Індія
Парагвай
Канада
Україна
Уругвай
Болівія

млн. тон в
2013/14 м.р.
91,4
86,7
53,5
12,2
9,5
8,2
5,4
2,8
3,4
2,4

млн. тон в
2014/15 м.р.
108
94,5
60,8
12,4
9,8
8,4
6
3,9
3,5
2,7

Виробництво сої за даними USDA United States
Department of Agriculture
Одним з основних імпортерів української аграрної продукції є ЄС, Європейський союз
доречним було би розглядати, з погляду на те, що ця організація в цілому є визначальним гравцем
на глобальному фінансовому, економічному та торговельному рівнях. За даними репорту Світового
банку від 17 лютого 2016 року саме на ЄС в 2014 році припадало 23,7% від загально світового ВВП.
Розглядаючи Європейський союз не тільки як регіональне інтеграційне об’єднання, а і як
одного з основних гравців на глобальному світовому торговельному рівні, важливим є зазначити,
що частка деяких окремо взятих товарів та продуктів українського аграрного сектору досягала
80,4% від загального імпорту в ЄС:
Найменування

Макуха та інші тверді відходи і залишки з
насіння льону
Кукурудза
Крупи та крупка із зерна інших зернових
культур
Макуха та інші тверді відходи і залишки з
насіння соняшнику
Олії соняшникова або сафлорова та їх
фракції – сирі
Сорго
Інші матеріали рослинного походження
Насіння свиріпи або ріпаку з низьким
вмістом ерукової кислоти
Просо

1.8

Імпорт в
ЄС з
України,
млн євро
1.5

Частка
українських
товарів в
імпорті,%
80.4%

2380.3
1.1

1453.9
0.6

61.1%
56.9%

691.5

385.7

55.8%

702.7

385.5

54.9%

73.6
142.2
1667.6

32.3
60.0
678.1

43.9%
42.2%
40.7%

15.5

5.1

33.2%

Імпорт в ЄС –
всього, млн
Євро

Висновки. Провівши дослідження впливу аграрного сектору економіки України на глобальну
продовольчу систему було визначено статистичні показники виробництва за певними позиціями, в
яких Україна займає лідируючі позиції. Враховуючи нерозкритий потенціал сільськогосподарської
сфери країни необхідним є концептуально новий підхід до виробництва та підняття продуктивності
земельних ділянок, тобто, збільшення збору центнерів сировини з одного гектару. Досягти високої
секторальної конкурентоспроможності Української аграрної сфери можна лише при колосальній
підтримці державою виробників та інвестиції виробниками у техніко-технологічний процес, а також
впровадження нових інноваційних систем.
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