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2717 дол./т у червні 2011 р. Світові ціни на м’ясо 
птиці досягли свого піку у квітні 2011 р. та склали 

1182 дол./т (Рис. 4).  

 
Рис. 4. Динаміка світових цін на окремі види м’яса у серпні 2010 р. – серпні 2011 р.* 

*за даними джерела [1] 
 

Висновки. Достатньо різкої зміни 
кон’юнктури світового ринку м’яса в останні роки 
не відбувалося. Незважаючи на ряд спалахів  
хвороб тварин, швидке зростання цін на сирови-
ну, енергоносії та корми, ця галузь розвивалася 
досить стабільно в умовах зростання світового 
споживання. Хоча вже з початку 2009 року у 
зв’язку зі світовими економічними проблемами 
виробничі відносини, що склалися на ринку м’яса, 
почали переживати період кризи вже не лише в 

сегменті міжнародної торгівлі, але і у внутрішніх 
взаємовідносинах переробних підприємств з га-
луззю тваринництва. Що стосується світових цін 
на м’ясо, до 2018 року передбачається поступове 
їх підвищення. При цьому підвищення котирувань 
на свинину та яловичину підвищаться приблизно 
на 30% порівняно з періодом 1999-2007 рр. Ціни 
на м’ясо птиці, за оцінками експертів, внаслідок 
підвищення попиту зростуть ще більше.   
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ  
 

Н. І. Строченко, к.е.н, доцент, Сумський національний аграрний університет  
 
В статті розглядаються проблемні питання та позитивні наслідки впливу глобалізаційних 

процесів на економіку України та на агропромисловий комплекс, а також вирішення проблем 
пов‘язаних з її участю в цих процесах.  

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сьогодні глобальні трансформації від-
буваються в політичній, економічній, науково-

технічній сферах життя суспільства. На початку 
ХХІ століття світове господарство все більше пе-
ретворюється в єдине ціле, в якому постійно фо-
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рмуються і протікають різнопланові процеси. У 
вітчизняному агропромисловому комплексі, 
триває загострення кризового стану, бо сучасна 
інфраструктура не в змозі протистояти негатив-
ним факторам глобалізаційних перетворень. Ос-
новними причинами цього є непрофесійна 
економічна політика держави в усіх її аспектах. 
Тому особливо актуально постає питання ви-
вчення процесів глобалізації в агропромисловому 
комплексі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичною базою визначення проце-
сів глобалізації в агропромисловому комплексі 
України є переосмислення результатів вже про-
ведених досліджень, аналіз вивчення економіс-
тами глобалізаційних процесів та їх наслідків. 
Досліджували цю проблему такі вчені як: О.Т. 
Білорус [1, c. 176], О.О. Волович [2], В.М Геєць [3, 
c. 6-14], Л. Клайн [4], Б.М. Одягайло [5, c. 209-353], 
Н.В. Осадча [6, c. С. 134-135], Т.В Савелко [7, с. 
20-26], В.Р. Сиденко [8, с. 296-310], Н.В. Стукало [9, 
с. 29-35] та інших. Але проблеми процесів глобалі-
зації, її впливу на сучасне світове господарство в 
цілому та агропромисловий комплекс, висвітлено 
недостатньо інтегративно та цілісно. 

Постановка завдання. Метою написання 
статті є простеження процесу глобалізації в агро-
промисловому комплексі та процесів, що з цим 
пов‘язані. Досягненню мети сприяли загальнона-
укові методи: методи теоретичних досліджень 
(аналіз і синтез), а також діалектичний метод пі-
знання й абстрактно-логічний – при узагальненні 
теоретичних і методологічних положень глобалі-
заційних процесів в агропромисловому комплексі, 
взаємодії з економікою України та формулюванні 
висновків. 

Виклад основного дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Глобалізація є безпосереднім нас-
лідком процесів інтернаціоналізації, які охоплю-
ють усі сфери буття суспільства й закладають її 
матеріальну, інституційну та політичну основу. Як 
процес, глобалізація представляє собою склад-
ний комплекс транскордонних взаємодій між еко-
номічними суб‘єктами, що виявляється в інтен-
сифікації потоків товарів, послуг, технологій і фі-
нансових коштів, у посиленні впливу міжнародних 
інститутів, у поширенні діяльності транснаціона-
льних і багатонаціональних корпорацій, у зрос-
танні масштабів транскордонних комунікаційних й 
інформаційних обмінів тощо [4]. Головними озна-
ками глобалізації є взаємозалежність та взаємо-
дія національної економіки; інтернаціоналізація 
світової економіки; послаблення можливостей 
національних держав щодо формування незале-
жної економічної політики; становлення єдиної 
системи зв’язків і нової конфігурації світової еко-
номіки.  

Сьогодні необхідно не уникати глобалізацій-
них процесів, а навпаки формувати економіку 

держави, розвиток аграрного сектору відповідно 
до факторів розвитку глобалізації, щоб зменшити 
ризики та максимально підвищити отримання по-
зитивних наслідків від цього процесу. Політики 
різного спрямування пов’язують майбутнє Украї-
ни з її рухом у певному напрямі – до Європи або 
до Євразії. Але Україна має повернутися переду-
сім сама до себе і привести в дію величезні поте-
нційні сили, не лише і не стільки економічні, скі-
льки соціокультурні, без активізації яких навіть 
значне зростання економіки не здатне автомати-
чно забезпечити політичну стабільність та консо-
лідацію в суспільстві, вихід України на міжнарод-
ну арену як стратегічно впливового гравця [2]. 

Агропромисловий комплекс в економіці Украї-
ни впливає на соціально-економічне становище 
суспільства, але фінансовий стан більшості агра-
рних підприємств та їх соціальної сфери є неза-
довільним. Сільське господарство практично не 
забезпечене сучасною технікою, новими 
технологіями, це призводить до низької 
продуктивності виробництва та 
неконкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції на ринку. Ситуація, що склалася в агро-
промисловому комплексі пояснюється основними 
чинниками: невиконання завдань, що стосуються 
стратегічних напрямків розвитку аграрної сфери 
та аграрної реформи України; нераціональне ви-
користання ресурсів аграрної сфери; різні види 
зносу основних фондів на підприємствах; наяв-
ність диспаритету цін на продукцію аграрного се-
ктору та промислові засоби виробництва, що об-
межують діяльність і розвиток аграрних товаро-
виробників; малоефективне використання наяв-
ного потенціалу земель сільськогосподарського 
призначення; відсутність необхідної державної 
підтримки виробників аграрного сектору, що про-
являється у недосконалості цінової, фінансової, 
кредитної та інвестиційної політики держави по 
відношенню до аграріїв тощо. 

Розвиток агропромислового комплексу в умо-
вах глобалізаційних трансформацій базується на 
раціональній державній фінансовій підтримці 
сільського господарства; покращенні доступу до 
ринків збуту, посиленні конкурентоспроможності 
виробництва аграрної продукції шляхом зростан-
ня обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій в 
агропромисловий комплекс, за умови гармонізації 
чинного законодавства до норм і вимог світової 
організації торгівлі та покращенні соціальної 
сфери за допомогою створення розвиненої ін-
фраструктури сільських територій. Щоб вивести 
агропромисловий комплекс із кризового стану під 
час глобалізаційних перетворень повинна бути 
розроблена довгострокова програма 
зовнішньоекономічних відносин з торговельними 
партнерами, що будуть вигідними для обох 
сторін. 

Головним важелем сталого розвитку аграрно-
го сектору є його конкурентоспроможність. Підп-
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риємствам, що є неконкурентоспроможними на 
глобальному рівні нема чого роботи. Причиною 
виходу на міжнародні ринки є жорстка конкурен-
ція. Для національних виробників немає достат-
ньої внутрішньої мотивації застосування іннова-
цій, що дає можливість конкурентам на вітчизня-
ному та світовому рівнях використовувати супе-
речності внутрішнього законодавства для зни-
щення контрагентів на внутрішньому ринку сіль-
ськогосподарської продукції. На даний час Украї-
на не використовує всі свої конкурентні переваги 
(дешева робоча сила, достатня ресурсозабезпе-
ченість деякими видами сировини, використання 
вигідного геоекономічного розташування тощо), 
оскільки аграрний сектор та економіки країни є 
неефективними. Натомість конкуренти України 
широко застосовують високі й запатентовані тех-
нології, стимулюють виробництво унікальних то-
варів, всебічно залучають наукову еліту, креди-
тують інновації. Отримані результати дозволяють 
країнам-конкурентам знижувати собівартість ви-
робництва й оволодівати новими ринками збуту.  

На нашу думку, майбутнє економіки та аграр-
ного сектору України залежить від інноваційної 
політики. Головним завданням інноваційної полі-
тики держави в епоху поширення глобалізаційних 
процесів має стати забезпечення збалансованої 
взаємодії наукового, технічного і виробничого 
потенціалів, вдосконалення механізму активізації 
інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, 
поширення інновацій по усіх сферах господарю-

вання. Слід налагоджувати експортоспроможні 
високо технологічні виробництва, ширше запро-
ваджувати принципи вільної міжнародної торгівлі. 
Розпочинати глобалізацію необхідно при наявно-
сті освічених та високопрофесійних кадрів, також 
необхідно знати процедуру антидемпінгових, су-
бсидіарних та компенсаційних розслідувань, що 
проводяться за кордоном. Потрібно розширювати 
ринки збуту для подальшого успішного просуван-
ня вітчизняної аграрної продукції на світові ринки 
в умовах глобалізації. Фактори, що для цього не-
обхідні зображені на рис. 1. Щоб успішно влитися 
у процес глобалізації, необхідно вміти мобілізо-
вувати внутрішні ресурси; створити систему фі-
нансового обслуговування аграрного сектора 
(спеціальні аграрні банки, фермерські каси взає-
модопомоги), розбудувати інфраструктуру і пра-
вовий механізм для формування реальних іпоте-
чних відносин. 

Зусилля держави повинні концентруватись на 
сприянні розвитку і збільшенні обсягів продукції 
аграрного виробництва, перетворенні агропроми-
слового комплексу у високоефективний, конкуре-
нтоспроможний сектор економіки. Сприяння роз-
витку сільського господарства та забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності аграрної 
продукції в умовах глобалізації досягається шля-
хом використання передового світового досвіду, 
гармонізацією його з українськими економічним 
та історичним розвитком галузі сільського госпо-
дарства країни. 

 

 
Рис. 1. Фактори, що необхідні для успішного функціонування  

аграрного сектору в умовах глобалізації 
Інформаційне джерело: власні дослідження 
 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, в 
зв‘язку з вищесказаним можна зробити наступні 
висновки. 1. Доведено, що одним із важливих 
завдань реформування економіки України є тра-
нсформація агропромислового комплексу, підви-
щення його конкурентоспроможності на світових 

ринках. 2. Визначено засади, на яких базується 
розвиток агропромислового комплексу, фактори, 
що необхідні для успішного функціонування аг-
рарного сектору в умовах глобалізації. 3. Запро-
поновано заходи для ефективної взаємодії агра-
рного сектору України та процесів глобалізації. 

Фактори, що необхідні для успішного функціонування 
 аграрного сектору в умовах глобалізації: 
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Перспективи подальших наукових дослі-
джень в цьому напрямку пов‘язані з розробкою 
науково-методологічних та практичних рекомен-
дацій задля створення умов ефективного функці-

онування агропромислового комплексу в умовах 
глобалізації задля зменшення впливу загрозли-
вих тенденцій існуючої продовольчої кризи. 
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ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 
 

Л. І. Полятикіна, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет. 
 
На сьогоднішній час в Україні  умови  економічного розвитку сприяють становленню і розвитку 

підприємницької діяльності. Цей процес потребує створення економіки, яка послідовно інтегруєть-
ся у систему світових господарських зв’язків.  

Одним із перспективних напрямів створення 
конкурентно-ринкового середовища є розвиток 
малого бізнесу. Мале підприємництво на протязі 
останніх десятиріч не випадково привертає до 
себе прискіпливу увагу. І це не є примхою часу чи 
випадком. Мале підприємництво є багатогранним 
соціально-економічним явищем, в якому кожен з 
учасників, тобто безпосередньо підприємець або 
підприємство, має можливість знайти своє місце, 
а зовнішні учасники також отримують позитивні 
результати: держава - податки, збільшення ВВП 
та число робочих місць в реальній економіці, 
зменшення соціальної напруги, місцева влада - 

податки і голоси на виборах, економічні партнери 
- гнучких та динамічних партнерів з низькими на-
кладними видатками. Зміна командно-
адміністративної моделі економіки ринковою мо-
деллю призвела до виникнення в Україні специ-
фічних суспільних відносин – підприємницьких. Їх 
сферою є процес здійснення економічно незале-
жним від держави суб’єктом – товаровиробником 
– діяльності, спрямованої на одержання прибутку 
в умовах конкуренції та вільного ціноутворення.  

Формування активного ділового середовища 
протягом останніх років сприяло збереженню по-
зитивної тенденції розвитку малого та середнього 


