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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем розвитку,

реформування та ефективної діяль&
ності аграрного сектору під кутом
зору його місця в макроекономіці на&
буває  в сучасних умовах особливої
актуальності. Економіка України заз&
нає значних структурних змін, тому
для визначення напрямів подальшо&
го руху необхідна кількісна та якісна
оцінка взаємозв'язків аграрного сек&
тору і національної економіки в умо&
вах глобалізації.

Динамічного і пропорційного
розвитку національної економіки,
формування її раціональної галузе&
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У статті досліджується аграрний сектор як важливий структур3

ний елемент ринкової економіки. Вплив держави на розвиток  аграр3

ного сектору національної економіки. Функції аграрного сектору, в

макроекономічних пропорціях. Роль аграрного сектору в економіці

країни, його взаємозв'язків з іншими секторами економіки для забез3

печення розширеного відтворення галузі. А також, теоретико3мето3

дологічні аспекти глобалізації та її вплив на аграрний сектор. Аналі3

зуються концептуальні підходи до державного регулювання аграрно3

го ринку в умовах глобалізації та набуття членства України у СОТ.

The article investigates agrarian branch as an important structural

element of market economy. As well it studies state impact for the

development of agrarian branch of national economy; functions of agrarian

branch within macro economic proportions; the role of agrarian branch in

country's economy, its correlations with other branches of economy to

provide more extensive reconstruction of the branch.
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вої структури можна досягти шляхом
забезпечення збалансованих спів&
відношень між проміжним та кінце&
вим продуктами всіх галузей, а також
між обсягами та структурою вироб&
ництва і кінцевим споживанням. Це
потребує розробки комплексного
підходу до дослідження ролі аграр&
ного сектору в системі макроеконо&
мічних взаємозв'язків.

Аграрний сектор як складова на&
ціональної економіки не тільки має
значну частку у ВВП, платіжному та
зовнішньоторговельному балансі і на
ринку праці, а й є активним спожива&
чем товарів та послуг інших галузей,

опосередковано створює в них робочі
місця. Отже, він може суттєво впли&
вати на розвиток інших галузей та
макроекономічну стабільність дер&
жави в умовах світових процесів гло&
балізації.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі визначення аграрного
сектора як складової національної еко&
номіки та окреслення його меж при&
діляли увагу Г. Киперман, К. Маркс, В.
Петті, Д. Рікардо, Т. Рябушкін, М.
Трейсі, А. Сміт, С. Шольц. Дослід&
женню аграрного сектора як складо&
вої економічної системи України та
питанням оцінки, формуванню струк&
тури та використанню виробничого
потенціалу присвячені праці вітчиз&
няних вчених&економістів: С. Дем'&
яненка, І. Лукінова, О. Могильного,
О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саб&
лука, В. Точиліна, В. Трегобчука, О.
Шпичака, А. Юзефовича, В. Юрчи&
шина. Значний внесок у розвиток
макроекономічних досліджень, взає&
мозв'язків між окремими складовими
економіки зробили такі вітчизняні та
зарубіжні вчені, як В. Бондаренко,
Є. Гайдар, А. Гальчинський, В. Геєць,
Дж.&М. Кейнс, В. Леонтьєв. Щодо
процесу глобалізації світових ринків,
то ця тема глобалізації у світовій еко&
номіці має досить дискусійний харак&
тер. Так, на думку Л. Бляхмана, гло&
балізація — це процес створення єди&
ного світового ринку товарів, послуг,
фінансових ресурсів, технологій,
інтелектуальної власності й робочої
сили, інформаційною основою якого
стає Інтернет [4]. Політолог Д.
Видрін вважає, що, по суті, глобалі&
зація — це тотальна уніфікація світо&
вих правил гри [2]. На думку Ю. Яков&
ця, найбільш логічним видається на&
ступне визначення: глобалізація — це
процес інтернаціоналізації, що набу&
ває глобальних планетарних масш&
табів й одержав нові прояви трансна&
ціоналізації, тобто взаємного про&
никнення економік. Одночасно це й
універсалізація, або гомогенізація
життя, коли під впливом обмінів
людьми, товарами, капіталами, куль&
турними цінностями тощо світ тяжіє
до єдиних стандартів, принципів,
цінностей [12]. В.М. Лукашевич вва&
жає, що глобалізація — це об'єктив&
ний соціальний прогрес, вмістом яко&
го є всезростаючий взаємозв'язок і
взаємозалежність національних еко&
номік, національних політичних і соц&
іальних систем, національних куль&
тур, а також взаємодії людини та зов&
нішнього середовища. В основі глоба&
лізації, на його думку, лежить розви&
ток світових ринків товарів, послуг,
праці, капіталу [5].

В умовах  глобалізації в Україні
все відчутнішою стає потреба все&
бічної оцінки місця аграрного секто&
ра в економіці, його взаємозв'язків з
іншими секторами, оскільки одним з
чинників вирішення соціально&еконо&
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мічних проблем є пропорційний роз&
виток. Розробка методології, яка б
розкривала передумови, законо&
мірності, фактори дії економічних
методів оцінки та регулювання струк&
турних зрушень, може забезпечити
вирішення цього питання.

Однак чимало питань стосовно
впливу процесів глобалізації на світо&
вий агропромисловий комплекс і на
рівень регуляторних повноважень
української держави в процесах ре&
гулювання національного аграрного
ринку, особливо в умовах вступу
нашої країни до Світової організації
торгівлі, залишаються недостатньо
дослідженими і потребують поглиб&
леного вивчення.

Мета цієї статті — дослідити роз&
виток методологічних та методичних
підходів до визначення ролі аграрно&
го сектора в економіці країни, його
взаємозв'язків з іншими секторами
економіки для забезпечення розши&
реного відтворення галузі та визна&
чити сутність та теоретико&методо&
логічні підходи до процесу глобалі&
зації і його впливу на державне регу&
лювання національного аграрного
ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У світовій економіці Україна від&
носиться до країн з економікою, що
розвивається, і це обумовлює  певні
закономірності в її розвитку. Стосов&
но сільського господарства, це —
його значна частка у національному
доході та вагома кількість зайнятих
у цій галузі. Водночас економічне
зростання характеризується відто&
ком працівників з сільського госпо&
дарства в інші галузі, зокрема у сфе&
ру послуг. Цей процес повинен суп&
роводжуватися зростанням продук&
тивності праці в сільському госпо&
дарстві та відносним зменшенням
його частки в національному доході.

Становлення сучасної системи
світового господарства й світогоспо&
дарських зв'язків з часів першої про&
мислової революції супроводжувало&
ся гострими теоретичними супереч&
ками. В їх основі лежали кардинальні
розбіжності поглядів на причини, що
породжують міжнародну торгівлю, й
її вплив на добробут держав і народів.
Ці розбіжності найбільш яскраво ви&
разили представники двох шкіл —
протекціоністи, що виступали за
строге обмеження доступу на націо&
нальний ринок іноземних товарів, і
фритредери — прихильники вільної
торгівлі між країнами.

Процеси сучасної глобалізації не
є чимось несподіваним, виниклим у
результаті якогось відкриття. Істо&
рично світ глобалізується й інтег&
рується в процесі всього свого роз&
витку. Закон глобалізації є об'єктив&
ним законом розвитку людства. Це
означає, що процеси глобалізації не&
можливо скасувати, відкласти, зупи&
нити,  особливо стосовно їх впливу на

Україну. При цьому необхідно визна&
чити ступінь впливу глобалізаційних
процесів не тільки на національну
економіку в цілому, а й на її аграр&
ний сектор зокрема. Тим більше, що
ціла низка глобальних проблем, які
потребують негайного вирішення,
пов'язані з функціонуванням саме
цієї сфери економіки: продовольча,
екологічна, енергетична, сировинна
та ін.

У ХХ ст. набула значного розвит&
ку інтернаціоналізація господарсько&
го життя, яка на базі торгівлі допов&
нилась вивозом позичкового й про&
дуктивного капіталу. Поряд з тенден&
цією інтернаціоналізації всесвітньо&
го господарства на основі міжнарод&
ного поділу праці продовжує діяти
міжнародна спеціалізація, сутність
якої полягає в тому, що окремі краї&
ни спеціалізуються на випуску яки&
хось конкретних товарів і послуг. Ця
спеціалізація пояснюється традиція&
ми, специфікою виробничого потен&
ціалу, економічним потенціалом, на&
явністю природних ресурсів.

Спеціалізація дає змогу окремим
країнам не витрачати значні грошові
ресурси на створення деяких вироб&
ництв для випуску товарів, а одержу&
вати їх шляхом зовнішньої торгівлі.
Це пов'язане з тим, що та або інша
країна має тривалий, професійний
досвід у виробництві тих чи інших ви&
сокоякісних товарів, що дозволяє ек&
спортувати їх в інші країни, які імпор&
тують такі товари, оскільки вони їх не
виробляють через певні внутрішні
національні особливості економік.

У результаті такого розвитку
міжнародної спеціалізації відбувся
поділ країн на три групи: 1) країни,
що виробляють продукцію обробної
промисловості на світовий ринок; 2)
країни, що постачають продукцію ви&
добувної промисловості; 3) країни,
що спеціалізуються на виробництві й
продажу продукції сільського госпо&
дарства.

До третьої групи відносять краї&
ни, спеціалізація яких на всесвітньо&
му ринку обмежується сільськогос&
подарською продукцією, або через
слабкий економічний розвиток, в ос&
новному внаслідок колоніального па&
нування ряду західних країн у
XVIII—XIX ст. або в результаті даної
спеціалізації. У першу чергу це сто&
сується країн Азії, Африки, Латинсь&
кої Америки, країн СНД (у тому числі
й України).

Кажучи про третю групу країн —
постачальників сільськогосподарсь&
кої продукції, слід зазначити на&
явність серед них спеціалізації на пев&
ний вид продукції. Так, Бразилія є
визнаним постачальником кави, Ар&
гентина — м'яса, Куба — цукру, краї&
ни Латинської Америки й Африки —
бананів, арабські країни — фініків і
цитрусових, бавовни, Україна — зер&
нових, олійних культур, цукру [7; 8].

В узагальненому вигляді об'єк&
тивні фактори, які в цей час визнача&

ють процес глобалізації, можуть бути
представлені в такий спосіб.

По&перше, основним об'єктивним
фактором, що визначає цей процес, є
міжнародний поділ праці. Це вищий
щабель розвитку суспільного терито&
ріального поділу праці, що спираєть&
ся на спеціалізацію виробництва ок&
ремих країн на певних видах про&
дукції, якими вони обмінюються (для
України це природно сільськогоспо&
дарська продукція). Міжнародний
поділ праці творить основу розши&
рення міжнародної торгівлі, стано&
вить об'єктивну базу розвитку світо&
вого ринку (в тому числі аграрного).

По&друге, фактор глобального
науково&технічного прогресу й впро&
вадження нових технологій, який за&
безпечує стабільну й усезростаючу
перевагу одних країн над іншими.
Нові технології змінюють:

— основи виробництва й органі&
зації праці в аграрній сфері;

— способи використання аграр&
ної продукції (наприклад, мож&
ливість довгострокового зберігання
вироблених продовольчих про&
дуктів);

— процес відновлення виробни&
чих фондів, що стає безперервним
(наприклад прискорена амортизація
устаткування, безперервне вкладан&
ня в нові високопродуктивні аграрні
технології).

Крім того, нові технології ство&
рюють конкурентні переваги й мож&
ливості монопольного впливу на
світовий аграрний ринок. При цьому
країни й корпорації, що створюють
нові технології й володіють ними,
привласнюють підвищену частку
світового прибутку порівняно із вкла&
деним цими країнами капіталом [6].

По&третє, фактором розвитку
об'єктивного процесу глобалізації є
рівень макрогосподарської відкри&
тості, який формується. Відкритість
національних економічних кордонів —
явище об'єктивне, яке рано чи пізно
осягне кожну країну. Рівень інтег&
рації національних економік у гло&
бальні процеси залежить від ступеня
їхньої відкритості. При відкритій еко&
номіці країні протистоять інші краї&
ни, наднаціональні сили. При цьому
на внутрішню економічну ситуацію
впливає вся система світогосподарсь&
ких відносин. Тому рівень відкритості
економіки визначається різними фак&
торами й повинен відповідати націо&
нальним інтересам кожної країни.

Таким чином, розглянуті зміст і
наслідки сучасного процесу глобалі&
зації дають змогу виділити базисні
основи глобалізації як єдиного ціло&
го. Фактори, що впливають на процес
глобалізації в аграрній сфері, пред&
ставлені на рис. 1.

Процеси об'єктивної глобалізації
не можуть розвиватися стихійно.
Вони підлягають регулюванню на
міжнародному рівні. Таке регулюван&
ня покликане забезпечити реалізацію
інтересів усіх суб'єктів, що беруть
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участь у цих процесах. Однак такий
підхід суперечить самій сутності ка&
піталу як самозростаючої вартості за
рахунок присвоєння результатів
чужої праці.

Однак, незважаючи на існуючі
суперечки, об'єктивно вже на рубежі
ХХ—ХХІ ст. свого розвитку людство
перебуває в стані всеохоплюючих
глобальних процесів, що розкрива&
ють нові можливості якісного зрос&
тання в планетарному масштабі й у
той же час це створює нові погрози
безпеки життєдіяльності й соціально&
економічному розвитку, різнопланові
глобальні проблеми й конфлікти.
Така подвійність відображає, з одно&
го боку, дію об'єктивних законів гло&
бального розвитку, з другого — реа&
лізацію глобальних процесів, які
ініціюються світовою економічною
елітою (розвинутими країнами), що
знаходить прояви в сучасних тенден&
ціях процесу глобалізації (суб'єктна
складова).

Сприйняти концепцію розвитку
глобального миру як єдиного цілого
заважає економічний інтерес країн&
лідерів, тому капітал (у тому числі аг&
рарний) прагне реалізувати свої інте&
реси шляхом суб'єктивної глобалі&
зації. Тобто процес глобалізації на
рубежі століть характеризує неста&
більність світової економіки, що відоб&
ражає протиріччя між об'єктивною
необхідністю розвитку міжнародного
поділу праці для вирішення глобаль&
них проблем (продовольчої, екологі&
чної і т.п.) і суб'єктивним прагненням
до однобічного присвоєння його ре&
зультатів крупним капіталом — транс&
національними компаніями ТНК. На
наш погляд, такого присвоєння ре&
зультатів міжнародного поділу праці
заслуговують, у тому числі, 20% насе&
лення планети, які потерпають від
хронічного недоїдання, та вся цивілі&
зація в межах реалізації концепції
екологічно безпечного світу, забезпе&
чення енергетичного балансу за раху&
нок біотехнологій і т.ін.

Протиріччя між довгострокови&
ми інтересами цивілізації в цілому й
інтересами суб'єктів ринку може бути
визначене як основне протиріччя гло&
балізації економіки. Світове співто&
вариство зацікавлене в забезпеченні
стійкого розвитку, без порушення
гармонії людини й природи. Суб'єкта
ринку в остаточному підсумку ціка&
вить одержання максимально високо&
го прибутку, для якого індивідуаль&
ний інтерес превалює над суспільни&
ми.

В останні десятиліття ХХ ст. еко&
номічна відкритість більшості країн
переступила рубіж, після якого прин&
ципово змінюється співвідношення
ендогенних і екзогенних факторів
розвитку національних економік.
Якщо в минулому вирішальну роль
відігравали перші, то тепер ця роль
стала переходити до других. Долі на&
ціональних економік усе більше виз&
начаються зовнішньоекономічним

середовищем. Причому в країн, що
розвиваються, ступінь відкритості
значно вищий, ніж у розвинутих краї&
нах.

Економічна лібералізація харак&
теризується глибокими змінами в си&
стемі регулювання світової економі&
ки. Протягом багатьох століть захис&
ником національних економічних
інтересів і регулятором внутрішніх
господарських відносин країн, а та&
кож між національними суб'єктами й
зовнішнім світом виступала держава.
Вона встановлювала правила гри й
примушувала фізичних і юридичних
осіб їх дотримуватись. У міру розвит&
ку ринкових регуляторів економіки
складався симбіоз державного й рин&
кового регулювання. Однак в умовах
глобалізації економіки держава як
управлінська підсистема зіткнулася із
принципово новою ситуацією. Дер&
жава дедалі більше втрачає мож&
ливість ефективно використати такі
традиційні важелі макроекономічно&
го регулювання, як імпортні бар'єри
й експортні субсидії курс національ&
ної валюти. В умовах досить високої
й усе більш наростаючої взаємоза&
лежності національних економік
уряд змушений користуватися ними
з оглядом на інші держави, інтереси
яких можуть бути при цьому зачеп&
лені, і на поводження впливових не&
державних суб'єктів міжнародних
економічних відносин (ТНК), які
своїми відповідними діями можуть
звести нанівець очікуваний ефект від
запроваджених заходів або викорис&
тати їх на шкоду даній країні.

На думку М. Аллі, повна ліберал&
ізація торгівлі й руху капіталів між
країнами можлива й бажана тільки в
рамках регіональних комплексів, що
поєднують економічно й політично
асоційовані країни зіставлюваним
рівнем соціально&економічного й
військово&політичного розвитку [1].
У зв'язку з цим Україні, особливо в
рамках аграрної сфери, доцільно
лібералізувати торгівлю аграрною
продукцією в рамках регіонального
комплексу СНГ, який і в сучасних
умовах продовжує залишатись голов&
ним імпортером національної про&
дукції сільського господарства (особ&
ливо це стосується Росії).

І. Стігліц вважає, що "...лібера&
лізація господарського життя не
виправдала покладені на неї надії і
привела до посилення соціального
розшарування й падіння життєвого
рівня в багатьох країнах, що розви&
ваються" [12]. Це пов'язане з тим,
що лібералізація зовнішньої тор&
гівлі в країнах, що розвиваються,
стала суттєвою причиною збільшен&
ня безробіття, оскільки вона зумов&
лена банкрутством багатьох націо&
нальних підприємств, які нездатні
витримати конкуренцію з іноземни&
ми фірмами, у тому числі й на внут&
рішньому ринку.

Про масштаби й інтенсивність
процесу переміщення регуляторних

повноважень із державного на
міждержавний рівень свідчать на&
ступні цифри. Із середини 40&х рр. ХХ
ст. дотепер виникло близько 3 тис.
міжурядових організацій, що регулю&
ють різні сфери економіки. Їх допов&
нюють майже 20 тис. неурядових
міжнародних організацій. Особливе
значення в цій сфері має діяльність
Міжнародного валютного фонду
(МВФ), Організації ООН по торгівлі
й розвитку (ЮНКТАД), Світової
організації торгівлі (СОТ), основне
завдання якої регулювання міжна&
родного торговельного порядку.

При цьому необхідно зазначити,
що діяльність міжнародних еконо&
мічних організацій не завжди є ефек&
тивною. Так, у книзі "Тіньові сторо&
ни глобалізації" (2002) І. Стігліц ви&
суває наступні критичні аргументи до
цих міжнародних інститутів. На його
думку, ці організації не виконали по&
кладені на них завдання — підтримка
стабільності у світовому госпо&
дарстві, а також надання економічної
допомоги країнам, що розвиваються.
Так, за останні 25 років економічні
кризи переживали 100 країн світу:
МВФ практично не вдається запобіг&
ти розвитку кризових тенденцій в ок&
ремих країнах. Більше того, реаліза&
ція програм і рекомендацій МВФ най&
частіше не тільки не поліпшує ситуа&
цію в економіці, а й загострює кри&
зові явища. Членство у СОТ (раніше,
у ГАТТ) змушувало країни, що роз&
виваються, проводити курс на лібера&
лізацію національного зовнішньотор&
говельного режиму. Однак реальна
неконкурентоздатність багатьох га&
лузей призводила до масового банк&
рутства підприємств і навіть галузей,
скорочення робочих місць і, як на&
слідок, до падіння життєвого рівня в
країнах, що розвиваються (такий роз&
виток подій цілком прогнозований
для галузей аграрного сектору Украї&
ни, таких як галузь тваринництва та
бурякоцукрова галузь).

Рестриктивна фіскальна політи&
ка, приватизація (у тому числі сіль&
сько&господарських земель), відкрит&
тя внутрішніх ринків (у тому числі
аграрних) — усі ці заходи жорстко
пропонуються керівництвом МВФ
урядам країн, що розвиваються. По&
милковою є також приватизація без
попереднього прийняття законодав&
чих актів, що регулюють процес кон&
куренції, з одного боку, і соціальні
гарантії, що надаються, — з другого.
У подібних випадках неминуче вини&
кають такі негативні явища, як необ&
грунтоване завищення цін з боку
підприємств&монополістів, масові
скорочення робочих місць і, як на&
слідок, зростання безробіття (особ&
ливо в сільській місцевості).

На наш погляд, однією з причин
неефективної роботи МВФ і Світово&
го банку є очевидні недоліки у системи
виборності керівництва цих орга&
нізацій. Так, у керівні органи МВФ і
Світового банку входять виключно



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 8/200998

представники розвинених країн. При
цьому процедура виборів має закритий
характер. Відповідно, діяльність цих
організацій представляє інтереси роз&
винених країн взагалі і окремих
підприємницьких кіл (ТНК) зокрема. У
результаті розвинені індустріальні
країни продовжують впливати на еко&
номічну політику країн, що розвива&
ються, що найчастіше гальмує економ&
ічний прогрес останніх. Наприклад,
квотування та ліцензування експорту
зернових з України в 2006 р. призвело
до спільної "ноти протесту" диплома&
тичних кіл США, Франції та інших роз&
винутих країн, що спіткало українсь&
кий уряд піти на поступки в цьому пи&
танні. В даному випадку вказані міжна&
родні політичні інституції захищали
інтереси зернових трейдерів — транс&
національних корпорацій (ТНК), таких
як "Рамбурс", "Каргілл", "Сантрейд",
"Альфред С.Топфер", "Серна" та ін. [9].
Причому крупний міжнародний капі&
тал у вигляді ТНК представлено в Ук&
раїні й на інших аграрних ринках: ол&
ійних культур (Cargill та Bunge), молоч&
ному ("Вімм&Білль&Данн", "Рейнфорд",
ЮниМилк", "Лакталис", "Люстдорф",
"Фанни", "Денон") та ін. [3].

Вищевикладене, звичайно, не оз&
начає, що національна держава як
регулюючий механізм внутрішньо&
економічних і міжнародних відносин
(за наявності великої кількості між&
народних організацій) уже втратила
свій вплив. Він зберігається, але вже
як одна (нехай навіть досить важли&
ва) ланка складного глобального ме&
ханізму, що регулює глобальні еко&
номічні відносини. Тому у міру наро&
стання темпів глобалізації дедалі
більша частина державного суверен&
ітету перерозподіляється між ло&
кальними, регіональними й все&
світніми регулюючими інститутами.

Тому, на наш погляд, процес гло&
балізації повинен розглядатися ком&
плексно, і визначити глобалізацію
можна тільки шляхом виділення гра&
ней: інтернаціоналізація економіки, з
одного боку, та взаємозалежність
національних економік — з другого,
які перебувають як у єднанні інте&
ресів одних суб'єктів світогоспо&
дарських зв'язків, так і в протиріччі у
їх відносинах з іншими. Тобто комп&
лексне визначення глобалізації мож&
на визначити як розширення масш&
табів міжнародних обмінів (товарів,
послуг, капіталу, трудових ресурсів
тощо) та їх подальша інтенсифікація
на основі утворення фінансових,
транснаціональних, телекомунікацій&
них й інших мереж, що призводить до
послаблення регуляторних функцій
національної держави через їх пере&
розподіл у бік міжнародних інсти&
туцій (засновниками яких є високо&
розвинуті держави МВФ, СОТ, Світо&
вий банк, ЄБРР) за допомогою діяль&
ності транснаціональних утворень та
запровадження подвійних стандартів
у політиці та економіці високорозви&
нутих країн.

На основі проведених досліджень
можна зробити наступні висновки.

Порівняння України з іншими
країнами доводить, що значний ре&
сурсний потенціал аграрного секто&
ру, зокрема такі його вирішальні
складові, як трудові та земельні ре&
сурси, поки що використовується з
низькою ефективністю, чим і поясню&
ються незначні виробничі результати.
Дослідження показує, що країни, які
досягли суттєвих успіхів у сільсько&
господарському виробництві, отри&
мують значну бюджетну підтримку у
вигляді субсидій, дотацій та інших
надходжень. Це дає їм змогу повніше
використовувати такі потужні факто&
ри економічного розвитку, як науко&
во&технічний прогрес та інвестиції в
людський капітал. Отже, для нарощу&
вання темпів розвитку аграрного сек&
тору України необхідно знайти ре&
сурси для допомоги сільськогоспо&
дарським товаровиробникам і ство&
рити умови для підвищення їх заці&
кавленості в інтенсифікації вироб&
ництва, що є особливо актуальним в
умовах глобалізації світових ринків.

У сучасних умовах формується
цілісний механізм світової економіки,
поза яким не може розвиватися жод&
на держава. Глобалізаційні процеси
ведуть до поглиблення й уніфікації
економічних інтеграційних процесів,
викликаючи до життя нові форми
організаційної єдності держав у даній
сфері міжнародних відносин, у тому
числі за допомогою впровадження
наднаціональних органів регулюван&
ня. На наш погляд, ефективність над&
державного втручання більшою мірою
залежить не від того, яку частину сво&
го суверенітету держави&члени деле&
гують глобальним інститутам, а від
того, як всі держави дотримуються
спільно вироблених правил гри не
тільки у своїй зовнішньоекономічній
діяльності, а й у внутрішній еко&
номічній політиці (як правило, розви&
нені країни, на відміну від країн, що
розвиваються, дозволяють собі знева&
жати цими вимогами).

При цьому у сфері міжнародних
економічних відносин спостерігаєть&
ся зближення національних економік,
уніфікація економічного законодав&
ства відповідно до норм міжнародно&
го права. У цьому процесі велике зна&
чення має співробітництво міжнарод&
них організацій (перш за все СОТ) з
окремими країнами, які зацікавлені у
вирішенні національних проблем у
рамках міжнародного господарства.
У зв'язку із цим участь у міжнарод&
них економічних організаціях (таких
як СОТ, ЄЕП, ЄС) є принципово важ&
ливою для України, оскільки з їх до&
помогою можливе більш ефективне
відстоювання власних економічних
інтересів в аграрному секторі, а та&
кож успішне вирішення соціально&
економічних проблем на селі.

Таким чином, тенденції сучасної
глобалізації відбивають як об'єктив&
ний, так і суб'єктивний бік цього про&

цесу. Процес інтернаціоналізації, що
набув глобальних планетарних масш&
табів, як і процес регіональної інтег&
рації, проходить на двох рівнях. Пер&
ший рівень — це рівень стихійно&рин&
кових процесів. На другому рівні
вступають у систему відносин держа&
ви, які створюють міждержавні
організації й у такий спосіб намага&
ються на наддержавному рівні регу&
лювати процеси глобалізації. Тому,
коли ми чуємо, що глобалізація являє
собою якусь погрозу, то, на наш по&
гляд, це може свідчити про запізню&
вання заходів з регулювання цього
процесу з боку держав. Однак це
відбувається, як правило, не стільки
з об'єктивних причин, скільки із суб&
'єктивних. Тому подальші досліджен&
ня будуть спрямовані на визначення
впливу суб'єктивних факторів глоба&
лізації на розвиток аграрного секто&
ру України.
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