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НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ

Анотація. У статті розглядається вплив глобалізаційних процесів на сільськогосподарського виробника, 

аналізуються переваги та недоліки, пов’язані зі вступом України до Світової організації торгівлі. Обґрун-

товується необхідність усуспільнення землі шляхом поступової трансформації від приватної до загально-

державної власності на землі сільськогосподарського призначення.
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Summary. The article examines the impact of globalization processes on agricultural producer, analyzes the 

advantages and disadvantages associated with Ukraine’s accession to the International Trade Organization. The necessity 

of the nationalization of land, through a gradual transformation from a private to a national title to agricultural land.
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Постановка проблеми. Ми здійснимо спро-

бу висвітлити переваги та недоліки, пов’язані із 

глобалізаційними процесами, що впливають на 

подальшу долю земель сільськогосподарського 

виробництва, продовольчу безпеку українців і 

майбутні перспективи розвитку сільських громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам глобалізації присвячено багато наукових 

праць, до яких, зокрема, належить і робота авторів 

П. Т. Саблука, О. Г. Білоруса, В. І. Власова [1], де 

дослідники висувають тезу «про переростання су-

часного глобалізму в економічний державно-кор-

поративний імперіалізм», що поряд із відомими 

можливостями кооперації та інтеграції несе вели-

кі загрози та негативні наслідки. Серед них — не-

ухильне збільшення розриву в рівнях економічно-

го і соціального розвитку між бідними і багатими 

країнами. «Глобальне насильство між державами 

та їх громадянами зростає. В цих умовах держа-

ви ведуть пошук захисних механізмів протидії 

агресивній глобалізації. Серед них розробка на-

ціональних стратегій розвитку, де серйозна увага 

приділяється стабільному розвитку, регіоналізації 

й соціалізації, а також розвитку народного під-

приємництва, малого і середнього бізнесу, клас-

терних структур. Кожна держава повинна мати 

таку національну стратегію, яка б абсорбувала 

нові можливості глобалізації та протидіяла зо-

внішньому впливу руйнівного глобалізму». Вступ 

України до Світової організації торгівлі не пови-

нен викликати захоплення в аграріїв. Українська 

держава і товаровиробник більше втратить.

Метою статті є висвітлення економічної та 

соціальної ситуації в аграрному секторі України 

за умов становлення нової соціально-економічної 

системи — глобалізму.

Виклад основного матеріалу. Україна прохо-

дить період драматичних соціально-економічних 

трансформацій. Економістів, світову спільноту, 

міжнародні світові організації приваблює глоба-

лізація, що неухильно крокує нашою планетою. 

Не обходить ця проблема й агропромислове ви-

робництво — адже забезпечення населення про-

дуктами харчування стоїть досить гостро не тіль-

ки в Україні, а й у глобальному вимірі. На планеті 

Земля щорічно голодують понад 2 млрд. людей.

Розв’язанню проблеми голоду, як вважають 

політики багатьох країн, дослідники продоволь-

чої безпеки, сприятиме глобалізація. Глобалізація 

трактується як результат розвитку світових рин-

ків товарів, капіталу, праці, інформації, послуг. 

Вони розглядають економічну глобалізацію як 

нову стадію інтернаціоналізації господарсько-

го життя, або особливу довгострокову стратегію 

корпорацій, спрямовану на подолання обмежень, 

пов’язаних із національними кордонами й націо-

нальними економіками.

Вступ до Світової організації торгівлі — це 

один із етапів глобалізаційного процесу, коли роз-

винуті держави через механізм СОТ розширюють 

ринки збуту власної продукції до заново залуче-

них країн. Розвинуті країни створюють ситуацію 

«нерівноправного стану» й одержують від глоба-

лізації набагато більше дивідендів, ніж країни, 

що розвиваються. Україна в цьому не виняток. За 

кордоном ніхто не піклуватиметься про добробут 

і продовольче забезпечення українців.

Автори книги «Глобалізація і продовольство» 

подають перелік негативних наслідків сучасної 

насильницької економічної глобалізації. Із цього 

ми виділимо аграрну сферу та село.

Погіршення демографічної ситуації призве-

ло до обезлюднення сіл, а зростання безробіття 

викликало міграцію, переважно молодих людей 

за кордон та у великі міста. Відбулася руйнація 

соціальної сфери, втрата матеріально-технічної 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

38

бази, індустріальних технологій у сільськогос-

подарських підприємствах. Перелічені фактори 

змінили психологію мешканців села, призвівши 

до бідності і жебрацтва.

Як зазначає В. В. Юрчишин, «небачених у на-

шій країні темпів набула глибока деградація люд-

ського капіталу села. Багаторазово зменшилась 

його інтелігентно-інтелектуальна складова. На 

село все більше насувається психологічний мор» 

[2]. Сільські традиції губляться, забуваються на-

родні свята, спостерігається прагнення сучасної 

сільської молоді до інтеграції та глобалізації.

Набувають поширення нові погляди селян до 

землі-годувальниці. Раніше селянин завжди мрі-

яв мати землю, то була благодійна мрія. І ось вона 

здійснилася — селяни одержали землю. Та не всі 

прагнуть на ній працювати, як на це покладали 

надію організатори земельної реформи. Багато 

власників земельних паїв фізично не в змозі пра-

цювати на землі. Це в основному люди похилого 

віку. За життя вони віддали належне землі: і шану-

вали, і доглядали, а вона їх віддячувала високими 

врожаями. Нині ситуація змінюється: земля стає 

товаром, має ринкову ціну. Багато власників роз-

раховують мати не продукцію, а врожаї та зиск 

за її товарність. Отже, земля трансформується з 

основного засобу виробництва селянина у засіб 

накопичення і збільшення капіталу розбагатіли-

ми на державній власності олігархами.

Перехід від великих сільськогосподарських 

підприємств до дрібних господарств знищив ін-

дустріальну базу галузі, відкинувши її до епохи 

давноминулої ручної праці. Надії на особисті гос-

подарства населення не справдилися, стали мі-

ражем. Сільське населення намагається власною 

тяжкою працею забезпечити себе основними ви-

дами продовольства. І лише частка їхньої продук-

ції стає товарною, не завжди відповідаючи необ-

хідній якості й стандартам.

Глобалізація пригнічує внутрішній сільсько-

господарський ринок, посилює негативний вплив 

глобальної конкуренції. Конкурентоспромож-

ність української сільськогосподарської продук-

ції на міжнародному рівні якості досить низька, 

тому її експорт відбувається за низькими цінами 

і не приносить бажаного доходу.

Глобалізація та вимоги СОТ до продукції зму-

шують сільськогосподарського виробника різко 

змінювати структуру як посівних площ і сівозмін, 

так і галузей виробництва у цілому. У структурі 

посівних площ значно зросла частка технічних 

культур. Зернові як були — так і залишаються про-

відною групою. Всі ці зміни спрямовані на те, щоб 

посилювати експорт тієї продукції рослинництва, 

яка має перевагу за кордоном і приносить прибу-

ток. Тваринництво існує для самозабезпечення. 

Такого занепаду воно ще ніколи не мало, навіть у 

післявоєнний період.

Глобалізація зумовлює міжнародну інтегра-

цію, яка мало захищає навколишнє середовище 

бідних країн, зокрема посилено культивуються 

культури, що виснажують і деградують ґрунти (со-

няшник, ріпак). Глобалізація й інтеграція перед-

бачають експорт сировини, а не готової продукції, 

саме те, що маємо нині в Україні.

Захід у своїх стратегіях прагне деіндустріалізації 

України, перетворення аграрного сектору в сиро-

винну зону. Унікальність сільського господарства 

полягає в тому, що воно є головним виробником 

різнобічної продукції не тільки для споживання лю-

диною, а й для використання в промисловості.

Вступ України до СОТ — це перші кроки гло-

балізаційного процесу. Правила й норми світової 

торгівлі, внаслідок відсутності агропродовольчої 

стратегії, Україні нав’язали не найкращі варіанти. 

Перше — надії на широкий доступ на світовий ри-

нок агропромислової продукції вітчизняного ви-

робництва залишається райдужною мрією. Вона 

поки що неконкурентоспроможна, бо не відпо-

відає світовим стандартам. Єдиною експортно-

спроможною продукцією буде зерно, особливо 

ріпакове, і насіння соняшнику.

Лібералізація торгівлі й скорочення митних 

тарифів на імпортну продукцію до 11 % сприя-

тиме відкриттю наших продовольчих кордонів, 

засиллю зарубіжної продукції й витісненню із 

внутрішніх ринків продукції українських товаро-

виробників і згортанню її виробництва.

Негативною тенденцією, яка стає правилом, 

є те, що зростає імпорт трудомісткої продук-

ції — овочів, картоплі, ягід та фруктів, при цьому 

власне виробництво скорочується. Кількість ма-

газинів роздрібної торгівлі овочами і картоплею, 

а також молочною продукцією скоротилася у 5–6 

разів. Їх замінили великі супермаркети, що пере-

повнені овочевою і садовою імпортною продукці-

єю. За 2006–2008 роки імпорт овочів зріс у 2 рази, 

картоплі — у 4 рази. Асортимент цієї продукції 

став ширшим, а ціни не знизилися. Виробництво 

ж власних овочів, картоплі, ягід, фруктів, вино-

граду значно скоротилося, бо стало невигідним, 

збитковим. Внаслідок того, що в країні відсутні 

овочеві та фруктосховища, у зимовий період ві-

тчизняні магазини торгують морквою, цибулею, 

капустою, томатами, огірками, картоплею, виро-

щеними й завезеними із Польщі, Угорщини, Ту-

реччини, Єгипту та Росії, а ціни на імпортні овочі 

та фрукти нижчі за вироблені вдома.

Державі потрібно хоча б на перших порах 

встановити порогові ціни на промислові ресурси 

й на сільськогосподарську продукцію. Які б умови 

не висувала Світова організація торгівлі до України 

відносно продовольства, завдання уряду країни — 

забезпечити повну національну безпеку держави.

В Україні гостро стоїть проблема продоволь-

чої безпеки як із погляду якості, кількості, пожив-
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ності, так і доступності продуктів харчування для 

широких верств населення. На сучасному етапі, 

як і в недалекому минулому, проблема продоволь-

чої безпеки — це, насамперед, проблема найбід-

ніших верств населення, особливо селянства, а 

сьогодні до селян додалися мешканці міст.

Серед усіх галузей та сфер народного госпо-

дарства країни у найбільш несприятливих умо-

вах опинилося сільське господарство, яке про-

тягом останніх років залишається збитковим. 

Таке становище в аграрному секторі економіки 

країни є наслідком хронічного ігнорування вимог 

об’єктивних економічних законів.

Тенденцію споживання основних продуктів 

харчування населенням Запорізької області ха-

рактеризує динаміка за 1990–2010 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка споживання основних продуктів харчування населенням Запорізької області на одну особу за рік, кг

Продукти 1990 2000 2005 2008 2009 2010
2010 в % 

до 1990
М’ясо та м’ясопродукти (у пере-

рахунку на м’ясо, включаючи 

сало і субпродукти у натурі) 

73,3 37,8 39,2 49,6 48,9 51,9 70,8

Молоко і молочні продукти 

(у перерахунку на молоко) 
370,9 163,8 189,3 180,6 176,3 176,5 47,6

Яйця (шт.) 283 129 238 261 271 290 102,5
Хлібні продукти (крупи, бобові, 

борошно та хліб і макаронні ви-

роби у перерахунку на борошно) 

147,9 128,4 107,3 104,3 101,6 104,2 70,4

Картопля 97,9 107,9 97,7 97,4 95,7 91,9 93,9
Овочі та баштанні 126,6 123,2 135,2 139,0 144,3 157,7 124,6
Плоди, ягоди, виноград 

(без переробки на вино) 
59,2 18,2 37,1 40,4 39,7 43,3 73,1

Риба і рибні продукти 19,9 9,3 16,1 19,5 17,0 15,0 75,4
Цукор 46,3 38,0 40,5 43,5 37,6 39,3 84,9
Олія 16,9 11,3 14,7 15,2 14,6 14,2 84,0

Джерело: Статистичний збірник Сільське господарство Запорізької області (за 2010 рік).

Так, споживання м’яса і м’ясопродуктів насе-

ленням Запорізької області у 2010 році зменшило-

ся порівняно з 1990 роком майже на 30 %, молока 

і молочних продуктів — на 52,5 %, риби і рибних 

продуктів — на 26 %. Недоспоживання цих про-

дуктів харчування компенсувалося в основному 

хлібопродуктами, яйцями, картоплею і овочами. 

Низька енергетична цінність і поживність про-

дуктів харчування сільського населення призво-

дить до суттєвих втрат біологічного й енергетич-

ного потенціалу, знижується імунітет людини, 

зростають випадки захворювання, збільшується 

смертність, поширюються процеси депопуляції. 

Як бачимо, населення України не забезпечене усі-

ма продуктами харчування.

Поглиблене вивчення нами споживання дає 

підставу стверджувати, що селянські господар-

ства за забезпеченістю продуктами харчування 

власних сімей ще тривалий час залишатимуться 

натуральними господарствами. Нині тут спожи-

вається близько 90 % одержаної в особистих гос-

подарствах тваринницької продукції.

Проблеми сільськогосподарського вироб-

ництва є глобальними, оскільки вони стосують-

ся спроможності населення земної кулі забезпе-

чити себе продовольством в обсягах, що визнані 

оптимальними.

Донедавна економічна теорія визначала такі 

основні фактори сільськогосподарського вироб-

ництва: людські ресурси, природні (земельні, 

водні); кліматичні, економічні умови; матеріаль-

но-технічне забезпечення; наукове забезпечення; 

організаційно-виробнича культура країни. Саме 

ці фактори гарантували високий і сталий розви-

ток сільськогосподарського виробництва.

Нині формується світова агропродовольча 

система, яка базується на міжнародній кооперації 

та поділі праці, взаємодії й глобалізації національ-

них товарних систем у сфері виробництва і про-

дажу продовольства, яка б забезпечувала доступ 

кожній людині до потрібного їй рівня харчування.

Матеріальну основу цих товарних систем ста-

новлять багатогалузеві продовольчі комплекси з 

виробництва засобів виробництва, сільськогос-

подарської сировини і продовольства.

Як уже зазначалося, залучення аграрного сек-

тора до глобалізаційного процесу нині характери-

зується прийняттям вимог, норм і правил Світової 

організації торгівлі, які виявилися для України 

на перших порах неприйнятними. Це негативно 

позначається на аграрній економіці. Необхідно, 

щоб виробництво і торгівля власною сільськогос-

подарською продукцією та продовольством були 

економічно вигідними для нашої держави, а не 

пристосовувалися до умов СОТ.

Під час становлення нової соціально-еконо-

мічної системи під впливом глобалізму в Україні 

особливо великі зміни відбулися в аграрному сек-

торі. Причиною існуючого безладдя стали аграрні 

реформи, через які змінилася власність на майно, 
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землю, держава втратила функцію регулювання 

аграрною економікою. Не на кращий лад змінила-

ся структура виробництва й у цілому інфраструк-

тура соціально-побутового і культурного секторів. 

У нашій країні сільське господарство, як одна з не-

монополізованих галузей, позбавлене регульованої 

ролі держави ійазнало величезних втрат аграрного 

потенціалу, збитків. Тому агропромислове вироб-

ництво інноваційно та інвестиційно непривабли-

ве, структура економіки викривлена, пріоритети 

належать обслуговуючим і посередницьким струк-

турам, а не виробничим сферам.

До 1991 року в Україні було багато зроблено, 

щоб загальнонародна власність могла виявити свої 

переваги. Країна виробляла близько тонни зерна 

на душу населення, досягла рівня ряду розвину-

тих країн із виробництва продукції тваринництва, 

мала значні здобутки у соціальній сфері села. Усе 

це належало вдосконалювати і розвивати. На жаль, 

сталося навпаки. Після проголошення незалеж-

ності в Україні розпочалася суцільна приватизація.

У перші роки аграрних реформ лібералізація 

цін і торгівлі й відкритість вітчизняного ринку для 

імпорту слугували поштовхом до приватизації та 

пограбування великих тваринницьких комплек-

сів, комбінатів, науково-виробничих об’єднань, де 

умови праці, виробництва й технології забезпечу-

вали одержання конкурентоспроможної продукції.

Відсутність християнської моралі, громадян-

ської порядності, прагнення до власної наживи 

значної частини партійно-радянських керівників 

і АПК створили умови безконтрольності, безвід-

повідальності й простого розтягування і крадіжки 

народного майна. Експортно-імпортний ринок 

сільськогосподарської продукції й продовольства 

набув викривленого характеру. Ми і вся країна 

переконалися, що дрібнотоварне виробництво у 

сільському господарстві не може бути конкурен-

тоспроможним, а отже, вступ України до СОТ 

принесе цій галузі великі неприємності. Внутріш-

ній ринок наповниться імпортованою продукці-

єю, де знаходитиме збіднілого споживача.

Вітчизняний і світовий досвід переконують, що 

сільськогосподарське виробництво не може дієво 

функціонувати в умовах жорсткої конкурентної бо-

ротьби без державного регулювання та фінансового 

захисту на державному рівні. Специфіка сільсько-

господарського виробництва вимагає виваженої 

державної політики протекціонізму для забезпечен-

ня ефективної діяльності за будь-яких умов.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Нині в розвинутих країнах Заходу поширюєть-

ся твердження, що приватна власність на землю 

стала перешкодою на шляху до прогресу. Тому її 

необхідно замінювати іншою формою власності. У 

Німеччині й у Польщі ліквідація колгоспів, а потім 

колективних сільськогосподарських підприємств 

в Україні викликала велике здивування. У світі ще 

такого не спостерігалося, щоб великі індустріальні 

господарства знищувалися, а майно і земля роз-

тягувалися. Тому в західних країнах посилюється 

процес укрупнення аграрних господарств, більше 

того — держава скуповує землю. У багатьох краї-

нах значна, а подекуди й переважна частина зем-

лі стала вже державною. Тобто спостерігається 

об’єктивний процес усуспільнення землі, поступо-

ва трансформація приватної власності на землю у 

бік загальнонародної власності, а це і є право кож-

ної людини на землю. 43 млн. га сільськогосподар-

ських угідь є одним із головних ресурсів України.

Майже десятирічний досвід вилучення зем-

лі у колективних сільськогосподарських підпри-

ємств та її паювання показав помилковість і не-

ефективність цих заходів. Керівництву держави 

слід поступити мудро, проявити мужність і визна-

ти цей факт. Слід прийняти закон щодо передан-

ня землі колективам чи сільським громадам, ска-

сувавши таким чином приватну власність на неї.
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