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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ сторіччя одним із 

основних чинників процесу трансформації світової економіки є глобалізація 
господарських процесів. Рушійними силами формування сучасної глобальної 
виробничої мережі світового агроринку виступають як об’єктивна географічна 
спеціалізація та міжнародна фрагментація спільних виробничих процесів країн-
експортерів сільськогосподарської продукції, так і новітні технології у галузях і 
сферах аграрного сектору, що трансформують систему міжнародного поділу праці, 
стимулюють швидке зростання номенклатури та різноманіття продуктів і послуг 
агроекономіки.  

Оскільки сьогодні Україна є одним з найбільших світових виробників 
продукції аграрного сектору та бере активну участь у міжнародній торгівлі, їй 
конче необхідно визначитися із власною стратегією інтеграційного розвитку. 
Відповідь на запитання – залишатися країні на периферії світового господарства 
або ж продемонструвати сталі темпи економічного зростання залежить від вибору: 
участь у мережах висхідних агросировинних товарів чи інтеграція у глобальні, 
регіональні та двосторонні ланцюги створення доданої вартості. 

Сучасний український аграрний сектор потребує значних кількісних і 
якісних змін у контексті нових багатофакторних викликів глобального 
продовольчого ринку, негативних процесів, що виникли за останні роки у 
структурі українського аграрного експорту. Проблема пошуку нових ринків збуту 
аграрної продукції стала особливо гострою з січня 2014 року, коли Російська 
Федерація (найбільший торговельний партнер України) скасувала ЗВТ з Україною, 
а згодом уряд РФ ввів часткове ембарго на товари українського походження, що 
негативно вплинуло на торговельні експортні потоки в цілому та на аграрне 
виробництво зокрема. Актуальність дослідження проблем розвитку аграрного 
сектору та його зовнішньоекономічних зв’язків пов’язана також із тим, що 
сьогодні Україна має унікальний шанс використати якісну зміну у формах 
економічної інтеграції, пов’язану із регуляторною кооперацією на основі участі у 
міжнародних галузевих економічних союзах, міжрегіональних угрупованнях, 
мегарегіональних об’єднаннях. 

Методологія еволюційного та інституціонального підходів до дослідження 
процесу економічної інтеграції закладена у працях таких зарубіжних вчених, як 
А. Авдокушин, Г. Волес, Д. Дайнен, М. Максимова, Ф. Мьоллерс, В. Рибалкін, 
Л. Хоффманн. Значний вплив на формування авторської позиції справили сучасні 
вітчизняні дослідники інтеграції: А. Філіпенко, О. Шнирков, О. Білорус, Ю. Білик, 
В. Геєць, Д. Лук’яненко, Ю. Пахомов, В. Сіденко й інші вчені, які зробили 
суттєвий внесок у дослідження теорій, механізмів регулювання і практику 
міжнародної та регіональної економічної інтеграції. 
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Проблеми зовнішньоекономічної діяльності досліджувалися багатьма 

вітчизняними та зарубіжними вченими: В. Бойком, К . Бородіним, В Будкіним, 
І. Бураковським, В. Вергуном, В. Власовим, М. Гладієм, В. Губенком, 
С. Дем’яненком, А. Кандибою, С. Квашою, І. Кириленком, А. Кірєєвим, 
Е. Крилатих, П. Кругманом, О. Лукою, М. Обсфельдом, П А. Песковським, 
М. Портером, П. Саблуком, Є. Савельєвим, О. Ступницьким, А. Фесиною, 
Г. Шамборовським, О. Школьним, О. Яценко та іншими. 

Водночас, питання географічної диверсифікації зовнішньоторговельних 
зв’язків аграрного сектору економіки України залишається недостатньо вивченим, 
особливо в умовах геоекономічної регіональної та глобальної нестабільності та 
нових викликів. Саме це зумовило вибір теми, мету та структуру дисертаційної 
роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до планової теми наукових досліджень кафедри 
міжнародного бізнесу «Стратегія інтеграції України в світову економіку» в рамках 
загальної науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин «Україна в 
міжнародних інтеграційних процесах» (№ держреєстрації 11БФ048-01 – 
фундаментальна, основний науковий напрямок – 4.1.4 «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини»), яка є складовою Комплексної наукової 
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
глобалізації» (2017-2019 рр.). Внесок автора в дослідження зазначеної теми 
полягає в вивченні стану зовнішньої торгівлі в цілому та торгівлі аграрною 
продукцією зокрема, аналізі взаємозв’язків з регіональними угрупованнями-
сусідами та трансконтинентального напряму зовнішньоекономічної діяльності 
сектору. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 
розробці теоретико-методологічних підходів щодо визначення перспектив 
глобальної та регіональної інтеграції та емпірично обґрунтованих напрямів 
диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки 
України. 

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 
• узагальнити основні концепції економічного змісту аграрного сектору 

економіки світового господарства; 
• виявити вплив глобалізації на трансформацію аграрної сфери 

світового господарства; 
• розширити (доповнити) теоретичні основи зовнішньої торгівлі 

аграрного сектору економіки України з урахуванням зміни глобальних 
соціально-економічних умов; 

• охарактеризувати сучасний стан зовнішньої торгівлі аграрною 
продукцією України; 
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• виокремити місце та роль аграрного сектору України в системі 

глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України та ЄС; 
• систематизувати чинники інтенсифікації зовнішньоторговельних 

відносин аграрного сектору України з країнами СНД; 
• визначити трансконтинентальний вектор розвитку 

зовнішньоекономічних аграрних відносин України; 
• розробити гравітаційну модель торгівлі аграрною продукцією України 

з країнами з основними торговельними партнерами; 
• обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до напрямів 

диверсифікації аграрного сектору економіки у регіональні об’єднання. 
• запропонувати модель диверсифікації зовнішньоторговельної 

діяльності аграрно-економічного сектору України та підтвердити її 
ефективність 
Об'єктом дослідження є система зовнішньоторговельних зв'язків аграрного 

сектору економіки України. 
Предметом дослідження є напрями і форми диверсифікації експорту 

аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. 
Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано низку 

загальнонаукових і спеціальних методів теоретичного й емпіричного дослідження: 
історичний метод і метод порівняння – при дослідженні ґенези концептуальних 
підходів до економічного змісту аграрної сфери світового господарства (п. 1.1); 
аналіз і синтез, індукція та дедукція – при дослідженні трансформаційних змін в 
аграрному секторі світового господарства під впливом глобалізації (п. 1.2); метод 
узагальнення й описово-аналітичний метод – при виявленні рушійних сил 
розвитку агроекономічного сектору економіки України як складової глобальної 
аграрної системи (п. 1.3); абстрактно-логічний метод – при формулюванні 
власного визначення аграрного сектору економіки (п. 1.1), підборі факторів для 
включення до економетричної моделі (п. 3.1); метод формалізації – при визначенні 
показників, що характеризують рівень інтеграції аграрного сектору економіки в 
регіональні об’єднання та глобальну систему (п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3); методи 
спостереження та вимірювання – при аналізі сучасних тенденцій і напрямів 
зовнішньоторговельних потоків аграрного сектору економіки України (п. 3.1) та 
закономірностей їхнього функціонування (п. 3.1, п. 3.2), побудові економетричної 
моделі (п. 2.3), дослідженні участі українського аграрного сектору в регіональних 
інтеграційних об’єднаннях (п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3); факторний аналіз – при виявленні 
показників та факторів, що впливають на рівень обсягів торгівлі продукцією 
аграрного виробництва (п. 3.1); економіко-математичне моделювання, 
кореляційний і регресійний аналіз – при побудові моделі для визначення лінійних 
зв’язків між показниками, що зазначають рівень розвиненості аграрного експорту 
України (п. 2.3), здійсненні економетричного розрахунку гравітаційної моделі 
торгівлі аграрною продукцією України з найбільшими торговельними партнерами 
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(п. 3.1) та при розробці ефективної моделі диверсифікації аграрного сектору 
економіки України в глобальному середовищі (п. 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленому, 
систематизованому дослідженні зовнішньоторговельних зв’язків України в 
аграрному секторі в умовах глобалізації, що дало можливість отримати наступні 
найбільш суттєві теоретичні та практичні результати, які розкривають особистий 
внесок автора у розробку проблеми і характеризують новизну роботи: 	

вперше: 
- побудовано гравітаційну модель торгівлі продукцією аграрно-економічного 

сектору України на регіональних та глобальному ринку з використанням таких 
незалежних змінних, як номінальний аграрний ВВП, аграрний ВВП на душу 
населення, дистанція між країнами (столицями), а також фіктивні змінні 30 країн 
за останні три роки та залежної змінної – аграрного експорту. Доведено наявність 
залежності обсягу двосторонньої торгівлі між двома країнами або регіонами (за 
інших рівних умов) від величини бар’єру для торгівлі між ними у порівнянні з 
середньою величиною бар’єрів для торгівлі з усіма іншими партнерами. 
Параметри аграрного ВВП та аграрного ВВП на душу населення вказують на те, 
що експорт української аграрної продукції в країни з високим рівнем 
сільськогосподарського виробництва на душу населення спадає, за збільшення 
торговельних товарних обсягів між Україною та країнами-партнерами також 
зростає й експорт аграрної продукції. 

удосконалено: 
- теоретико-методологічний інструментарій до дослідження 

особливостей зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору України з точки 
зору їхньої диверсифікації й інтеграції у глобальну та регіональну систему 
світового господарства. Доведено, що сучасні тенденції розвитку ринку 
продовольства й особливості його трансформації неможливо аналізувати 
винятково в межах неокласичної теорії (як і поведінку його суб’єктів), оскільки у 
природі світових цін на продовольство закладені множинні неекономічні чинники 
(соціальні, демографічні, політичні та ін.). Концептуальними засадами в цьому 
контексті виступають як класичні теорії, так і модель Р. Фотеля, модель 
класифікації країн у світовому продовольчому балансі на «самозабезпечених 
донорів» і «реципієнтів» Д. Клаппа, модель «багатотоварного стандарту» 
Б. Лієтара, що заснована на конкурентоспроможності економіки, взаємних 
експортно-імпортних зв’язках країн та рівнях їхньої продовольчої безпеки. Аналіз 
останніх моделей надав можливість сформулювати середньостроковий прогноз 
щодо початку формування специфічної світової аграрно-фінансової системи зі 
спеціалізованим валютним центром регулювання цін і координації віртуальних 
запасів продовольчої сировини; 

- критерії, стратегію, ймовірні наслідки, загрози і ризики диверсифікації 
форм та напрямів інтеграції вітчизняного ринку агропродукції в європейський і 
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світовий аграрно-економічний простір. Такими критеріями виступають: 
міжнародні стандарти якості, частка доданої вартості у загальному ланцюгу 
вартості агропродукції України, рівень наукоємності агарного сектору України та 
її експортного потенціалу. Стратегічними напрямами диверсифікації зовнішньої 
торгівлі є географічний (ефективне використання наявних та пошук нових ринків 
збуту вітчизняної агропродукції), товарний (скорочення напівфабрикатів, 
зменшення сировинної складової і розширення асортименту готової продукції) за 
одночасної оптимізації аграрного імпорту. Одним із найголовніших викликів та 
ризиків є достатньо висока ймовірність дискредитації України як провідного 
експортера аграрної продукції, турбулентність світового ринку аграрної продукції, 
вплив на нього нелінійних, стохастичних факторів політичного, соціального, 
економічного та техніко-технологічного змісту із непередбачуваними наслідками. 

набули подальшого розвитку: 
- методичні підходи щодо, по-перше, критеріїв визначення 

пріоритетних «світових зон господарювання», орієнтованих на розвиток 
агроринків, формування ресурсів сільськогосподарської продукції, сировини і 
продовольства, зовнішньоекономічні та міжрегіональні зв’язки, зменшення 
ризиків для суб’єктів глобального ринку продовольства; по-друге, систематизації 
особливостей функціонування світового продовольчого ринку у контексті 
волатильності цін на агропродукцію під впливом фундаментальних і 
кон’юнктурних змін на ринках сільськогосподарських товарів, що надало 
можливість, з одного боку, визначити вплив значних і непередбачуваних коливань 
цін на економіку країни, можливі їхні первинні ефекти і вторинні наслідки. 
Зазначене зумовило визначення місця України у системі конкурентних переваг 
товаровиробників за видами аграрної продукції, що передбачає: послідовну оцінку 
виробничо-економічних умов формування рівнів врожайності; визначення питомої 
ваги високоякісної продукції в загальному обсязі її виробництва та рівнів цін 
пропозиції за її видами; бальну оцінку абсолютних і відносних параметрів 
продукції; розрахунок інтегрального показника та рейтингову оцінку 
конкурентних переваг за видами продукції; 

- систематизація економічних передумов щодо широкомасштабного 
нарощування обсягів експорту продукції агроекономічного сектору України, 
удосконалення географічної, товарної і структурної диверсифікації зовнішньої 
торгівлі національною аграрною продукцією, посилення її конкурентних позицій  
у глобальному, регіональному та субрегіональному економічних просторах. Серед 
них: а) системна, повномасштабна, послідовна і поетапна реформа аграрних 
відносин АПК України на основі стратегій розвитку аграрного сектору економіки 
до 2020 року, оскільки зовнішньоекономічні зв’язки є віддзеркаленням 
результативності та ефективності внутрішніх реформ; б) інвестиційно-
інноваційна, фінансово-кредитна, бюджетна державна підтримка 
експортоорієнтованих аграрних підгалузей економіки України; в) пошук і 
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розробка нових можливостей для українського аграрного експорту шляхом 
максимально ефективного використання як існуючих, так і активного пошуку 
нових сегментів і ніш на світовому і регіональних аграрних ринках; г) визначення 
форм і шляхів виходу аграрної продукції України на нові ринки, ефективне 
використання наявних і створення нових інституційних механізмів підтримки 
національної експортної аграрної експансії, у тому числі через участь України у 
міжнародних торговельно-економічних організаціях та інтеграційних об’єднаннях 
глобального і регіонального рівня, підтримку диверсифікації аграрного експорту 
засобами економічної дипломатії;  

- концептуалізація факторів результативності диверсифікації 
зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України, 
домінантною ідеєю якої є системний підхід до мінімізації глобальних ризиків 
(посилення протекціонізму, зростання конкуренції за інвестиції у 
експорторієнтовані виробництва з боку країн, що розвиваються тощо), 
регіональних (загроза втрати ринків країн Співдружності Незалежних Держав, 
підвищення техніко-технологічних та якісно нових стандартів аграрної продукції 
до регламентів Європейського Союзу) та внутрішніх (низький технологічний 
рівень національного агровиробництва, обмежений товарний асортимент тощо).  

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати, 
отримані в дисертаційному дослідженні, мають теоретико-методологічне і 
практичне значення для оцінки місця сільськогосподарської продукції на 
світовому ринку, розвитку інтеграційних процесів України в аграрному секторі. 
Сформовано пропозиції щодо розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України в 
аграрному секторі з урахуванням торгівлі з основними інтеграційними 
угрупованнями (СНД, ЄС, НАФТА, АСЕАН, Ліга Арабських Держав) та 
формування ЗВТ з регіональними об’єднаннями. 

Основні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження 
впроваджені у практичну діяльність Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, яке використало матеріали дослідження в аналітичній 
роботі департаментів щодо перспектив пошуку нових ринків збуту продукції 
аграрного сектору та залучення фінансування в галузі сільськогосподарської 
промисловості України, зокрема в роботі департаменту стратегії та економічного 
розвитку (довідка №37-11-15/7285 від 16.03.2017); ТОВ «Екоорганік» (довідка 
№197 від 10.03.2017), якому надано рекомендації щодо підвищення обробної 
складової під час побудови нової експортної стратегії підприємства.  

Висновки дисертації використовуються у навчальному процесі та науковій 
діяльності кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії 
Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України 
(довідка №059 від 15.03.2017), кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (довідка №048/11-073 від 14.03.2017). 



7 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею 

та містить отримані автором особисто результати в галузі науки державного 
управління, що опубліковані в одноосібних наукових працях. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
апробовані на 3 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 
круглих столах, а саме: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Економіка і управління в умовах глобалізації (м. Львів, 30 січня 2015 р.), ХХІІ 
Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 1-2 лютого 2015 р.) 
«Проблеми та шляхи удосконалення економіки України», Третя міжнародна 
наукова конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної 
нестабільності: національний та глобальний виміри» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 
10 одноосібних наукових працях (загальний обсяг 3,4 д. а.), з яких 7 наукових 
статей (3,0 д. а.), у тому числі 3 – у фахових виданнях України (1,4 д. а.), 4 – в 
наукових фахових виданнях іноземних держав та виданнях, включених до 
міжнародних наукометричних баз (1,6 д. а.), та 3 тези доповідей у збірниках 
матеріалів міжнародних наукових конференцій (0,4 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 247 сторінок  друкованого тексту. Основний текст 
дисертаційної роботи становить 174 сторінки друкованого тексту, який містить 25 
таблиць, 4 рисунки та 12 формул. Робота має 4 додатки, розміщенні на 5 
сторінках. Список використаних джерел містить 215 найменувань на 17 сторінках.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито сутність і стан проблеми, що розв’язується; обґрунтовано 
актуальність обраної теми; визначено мету й завдання дослідження, його наукову 
новизну, встановлено практичну корисність одержаних результатів; наведено дані 
щодо апробації цих результатів та їхнього опублікування. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
аграрної сфери світового господарства» проведено теоретичний та історичний 
аналіз місця аграрного сектору та сільського господарства в економічній системі 
світу та її еволюції, досліджено питання трансформаційних змін в аграрній сфері 
та розглянуто розвиток аграрно-економічного сектору України, зміни як складової 
глобальної аграрної системи. 

Узагальнюючи теоретичні положення стосовно становлення та розвитку 
аграрного сектору в його історичній ґенезі – від теорій меркантилізму, фізіократії, 
маржиналізму до новітніх концепцій неокласицизму і неомальтузіанства – за умов 
різниці в підходах їм притаманні спільні константи: по-перше, вони розглядали 
землю як багатство, інструментарій або частину капіталу, визначальний чинник 
збагачення нації; по-друге, такі фактори виробництва, як земля, праця та капітал є 
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невід’ємною частиною репродуктивності в сільському господарстві, які можуть 
видозмінюватися, розширюватися, але не зникати; по-третє, оскільки агросфера є 
провідною галуззю економіки, то й відповідно вона вимагає наявності належних та 
ефективних інститутів регулювання (в залежності від наукової приналежності 
дослідників), що можуть виступати як у формі державних, так і комерційних 
механізмів та інструментів координації. 

У сучасних умовах агросектор має сукупність властивостей, що кардинально 
відрізняють його від інших секторів національної економіки, причому найбільш 
важливою його характеристикою є соціальна спрямованість і значимість. По-
перше, він є складно сегментованою системою товарного обміну, що пов'язана із 
виробництвом сільськогосподарської продукції і продовольства, просуванням їх 
від виробників до споживачів. По-друге, його функціонування і розвиток 
безпосередньо пов'язані із ефективністю аграрно-промислового виробництва, його 
конкурентоспроможністю, зростанням доходів населення, тобто стан цього 
сектору характеризує рівень розвитку суспільства в цілому. По-третє, саме кінцеві 
споживачі продовольства – їх потреби та можливості – визначають у сучасному 
світі напрямки процесу розвитку національного агропродовольчого ринку.  

Оскільки глобалізація економіки в цілому характеризується динамікою 
високовартісних сегментів територій і людей, процеси глобалізації аграрного 
сектору визначаються «моделлю сегментації», тобто закономірностями, у межах 
якої вона функціонує. До них можна віднести, з одного боку, послаблення впливу 
природно-кліматичного чинника на сільськогосподарське відтворення; посилення 
загальноекономічного характеру нерівномірності розподілу земельних та інших 
основних ресурсів сільськогосподарських галузей світової економіки; скорочення 
тривалості специфічних виробничих циклів у сировинному секторі сільського 
господарства. З іншого – зростання виробництва сільськогосподарської сировини і 
готових продуктів харчування при зниженні частки аграрного сектору у 
загальному світовому виробництві; скорочення кількості базових сировинних 
видів продовольства при повільній зміні ступеня концентрації їх виробництва. 
Крім цього, суттєве значення має посилення регулюючої ролі національних 
держав у встановленні міжнародних зв'язків на сільськогосподарських сегментах 
світового ринку, реалізація яких підсилює динаміку процесу глобалізації та сприяє 
прийняттю рішень щодо ефективної інтеграції у світові агропродовольчі ринки.  

Зазначено, що на сучасному світовому агроринку функціонують різні за 
напрямами діяльності та рівнем спеціалізації суб'єкти. Так, у «ресурсних» галузях, 
які реалізують товари/послуги для сільського господарства, діють спеціалізовані 
фірми і підприємства з високим ступенем диверсифікованості; у галузях, 
пов’язаних із виробництвом сільськогосподарської сировини, діють сімейні 
фермерські господарства, кооперативні об'єднання агровиробників, вертикально-
інтегровані компанії «повного циклу» виробництва сільськогосподарської 
продукції та доставки її кінцевому споживачеві; у галузях «сегментної переробки» 
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сировини (харчова промисловість) функціонують різні за розміром і формами 
власності фірми та підприємства; у збутовому секторі працюють спеціалізовані 
оптові і роздрібні компанії або підрозділи вертикально інтегрованих компаній. 
Крім цього, на продовольчому ринку з'явилися нові автономні структури – 
супермаркети і торгові центри, що інтегрують останні ланки продовольчого та 
промислового ланцюгів.  

Особливість процесу глобалізації міжнародних агроринків у сучасних 
умовах полягає у тому, що аграрні ТНК мають інноваційні переваги, множинну 
конфігурацію (філії розосереджені в різних регіонах, країнах і адаптовані до 
місцевих умов), формують товарну і виробничу політику з урахуванням місцевих 
умов та використанням світових і національних інформаційних баз. Саме за 
рахунок широких комунікаційних мереж ТНК формують комплексну ділову 
інфраструктуру сфери аграрного сектору, що сприяє зростанню ефективності 
управління активами, досягаючи «синергетичного ефекту» у масштабах усього 
вартісного ланцюга. В умовах глобалізації трансформація організаційної 
структури світової роздрібної торгівлі продовольством пов’язана із зростанням 
ролі її маркетингових підсистем у мережевих структурах ТНК, які змінюють 
умови конкуренції і обумовлюють появу нових способів одержання абсолютних і 
відносних конкурентних переваг. 

В умовах формування глобальної економіки усе більш очевидним стає 
залежність продовольчої безпеки країни від рівня функціонування світової 
продовольчої системи, від стану світового ринку харчових продуктів. Сьогодні 
глобалізація впливає на функціонування і розвиток агропродовольчого ринку 
України у вигляді своєрідного «глобалізаційного контуру», що знаходить своє 
відображення в інтерактивному характері різноспрямованих впливів світових 
інтеграційних процесів і держав, дозволяє детермінувати вектор державного 
регулювання у напрямку підтримки конкурентних переваг суб'єктів національного 
агроринку й втрати продовольчої безпеки та національної ідентичності у 
споживанні продуктів харчування. Динамічний розвиток аграрного сектору 
України може зробити вагомий внесок у розвиток економіки в цілому, особливо за 
умови, коли на аграрний сектор припадає істотна частка ВВП і ще більш значна 
частка робочих місць. При цьому підвищення продуктивності сільського 
господарства вкрай необхідно, оскільки, по-перше, дозволяє стимулювати 
інвестиції в саме сільське господарство, та, по-друге, призведе до вивільнення 
надлишкового капіталу і трудових ресурсів, які можуть бути використані в інших 
секторах економіки. 

У другому розділі «Напрями диверсифікації зовнішньоекономічних 
зв’язків аграрного сектору України» розглянуто стан та перспективи розвитку 
ринків збуту сільськогосподарської продукції як класичних для України (ЄС, 
СНД) так і відносно нових (Ліга Арабських Держав, НАФТА, АСЕАН). 
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Унаслідок поглибленого аналізу наявного потенціалу виробництва 

українського аграрного сектору виявлено, що він, з одного боку, значно 
перевищує потреби внутрішнього ринку,  з іншого – має низку суттєвих проблем, 
пов’язаних із труднощами експорту сільськогосподарської продукції: паралельне 
існування різних форм господарювання (укладів), недостатня розвиненість 
нормативно-правових засад, незавершеність процесів адаптації до вимог ЄС щодо 
якості і безпечності агросировини та харчових продуктів, низькі темпи техніко-
технологічного оновлення виробництва та відсутність мотивації виробників до 
дотримання агроекологічних стандартів. Усі зазначені проблеми сприяють 
нестабільності конкурентних позицій вітчизняних агровиробників на зовнішніх 
ринках сільськогосподарської продукції та продовольства країн ЄС, НАФТА, 
АСЕАН, ЛАД і СНД.  

Зазначено, що рівень державної підтримки виробленої 
сільськогосподарської продукції в індустріально розвинених країнах досить 
значний (у США – 40 % від її вартості, у країнах ЄС –35 %, в Японії –70 %), тоді 
як в Україні він становить лише менше 10 %. Скасування ЄС переважної частки 
нетарифних обмежень для українського агроекспорту вимагає відповідних 
трансформацій українського регуляторного законодавства, адаптування до 
стандартів ЄС у таких сферах, як санітарні заходи, сертифікація і метрологія, 
проходження митниці, ринковий нагляд, оцінка відповідності. У 
середньостроковій перспективі значний потенціал агроринку України буде 
пов’язаний із об’єднанням зусиль агровиробників України та ЄС у виробничих 
ланцюгах та каналах збуту, що надасть змогу підвищити продуктивність 
національного агросектору за допомогою передачі передових технологій і практик 
ЄС. 

У більшості розвинених країн світу ефективність розвитку аграрного 
сектора має складну, комплексну основу, в якій інститут приватної власності на 
землю має функціональне значення. У сучасних умовах необхідно проаналізувати 
та запозичити основні принципи й механізм регулювання агросектору в ЄС, що 
включає гарантії прибутку аграрних підприємств, вплив на аграрний ринок і 
загальну структуру сільськогосподарського виробництва та його інфраструктуру, 
за допомогою відповідних фінансових інструментів (компенсація за 1 га посівних 
площ; підтримка рівня цін для стабілізації доходів виробників продукції; пільгове 
кредитування аграрних підприємств; фінансова допомога у вигляді інвестиційних 
надбавок; страхування доходу товаровиробників; державна гарантія 
відшкодування страхових платежів тощо). У такому ракурсі Європейський фонд 
розвитку польських сіл вважається однією з найбільш успішних і цікавих моделей 
розвитку сільських територій в ЄС, яка може бути застосована і в Україні. 

Встановлено, що вітчизняні підприємства мають порівняльні переваги при 
експорті агропродукції, хімічної продукції та споріднених товарів, а також 
різноманітних промислових товарів на ринок країн СНД. У цих умовах важливим 



11 
для країни є збереження позицій українських виробників на традиційному для них 
зовнішньому ринку збуту, що вимагає більш тісного співробітництва України з 
країнами СНД. Серед цих країн основними імпортерами та споживачами 
українських товарів у взаємній торгівлі є Білорусь і Казахстан, (частка яких, після 
виключення РФ, становить 84 %від загального обсягу торговельних операцій між 
країнами Співдружності). З урахуванням специфічних переваг українських 
експортерів інноваційний вектор розвитку промислового виробництва аграрного 
сектору у країні повинен базуватися на поступовому підвищенні частки 
високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту. 

Про динаміку експорту аграрної продукції та зміни вектору географічної 
спрямованості торговельних потоків з країн СНД до країн-учасниць ЄС-28 
свідчать дані таблиці 1. 

Таблиця 1 
Обсяги експорту аграрної продукції до країн  

СНД та ЄС в тис. дол. США 
2011 2014 2016 

ЄС СНД ЄС СНД ЄС СНД 
3199536 3413698 4619506 2279593 3921311 1154172 

48% 52% 67% 33% 77% 23% 
6613234 6899099 5075483 

Джерело: побудовано автором на основі даних FAO. URL : 
http://www.fao.org/faostat/ 

 
Проведений аналіз перспектив освоєння українськими агровиробниками 

ринку НАФТА дозволив визначити (крім виконання санітарно-гігієнічних вимог 
та міжнародних стандартів якості) такі ключові елементи входження на ринок, як 
забезпечення контролю харчового ланцюжка шляхом впровадження системи 
аналізу ризиків, систематизація небезпечних чинників і контроль критичних точок 
(НАССР), практика біржової торгівлі та використання фінансових інструментів на 
ринках агропродукції (аграрні розписки, ф’ючерсні та форвардні контракти тощо), 
національні особливості прийнятної системи заготівлі, переробки та реалізації 
агропродукції, застосування інструментів страхового захисту 
сільськогосподарської діяльності.  

Унаслідок узагальнення досвіду економіки країн, що розвиваються, 
обґрунтовано можливість використання в Україні окремих зарубіжних 
інструментів державної підтримки агроекспорту. Так, у практичній діяльності 
агроекспортерів і банків країн АСЕАН активно використовується форфейтинг із 
відповідно врегульованим правовим забезпеченням, а також лізинг і факторинг. У 
плані впровадження нових форм кредитування агроекспорту для України 
вважається доцільним використання успішного досвіду фінансової підтримки 
аграріїв Бразилії, який полягає у довгостроковому кредитуванні агровиробників за 
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допомогою спеціального інструменту – розписки-сертифіката (CPR) на 
агропродукцію, підтвердженим заставою майбутнього врожаю. 

Таблиця 2 
Обсяги експорту аграрної продукції до країн  

СНД та АСЕАН+3 в тис. дол. США 
2011 2014 2016 

АСЕАН + 3 СНД АСЕАН + 3 СНД АСЕАН + 3 СНД 
225659 3413698 1527430 2279593 2851503 1154172 

6% 94% 40% 60% 71% 29% 
3639357 3807023 4005675 

Джерело: побудовано автором на основі даних FAO. URL : 
http://www.fao.org/faostat/ 
 

У процесі дослідження виявлено, що на сьогодні основними ринками збуту 
української сільськогосподарської продукції є країни Азії (частка у загальному 
експорті – 39%), ЄС (29%), країни СНД (15%), Африки (15%). Створенням 
географічної і товарної диверсифікації українського аграрного експорту, 
поступової  зміни пріоритетів у зовнішньоекономічній аграрній політиці  нашої 
держави є збільшення обсягів цього експорту до нових ринків країн  та 
інтеграційних угруповань Азії, зокрема Китаю, Сінгапуру, Індонезії та В’єтнаму. 
Основними експортерами агропродукції на ці ринки є агрохолдинги, які часто 
засновані іноземними компаніями, концентрують значні фінансові ресурси, мають 
доступ до технологій та політичний вплив на місцевому та національному рівнях. 
Їхній вихід на експортні ринки таких економічних угруповань, як ЄС, НАФТА, 
АСЕАН, ЛАД і країн СНД (шляхом попереднього розміщення певної частки акцій 
на Варшавській та Лондонській фондових біржах) надає можливість залучати 
зовнішні джерела кредитного фінансування з низькими відсотковими ставками й 
отримувати, таким чином, суттєву конкурентну перевагу в порівнянні з іншими 
українськими виробниками агросектору.  

Констатовано, що поряд із споживчим аграрним ринком країн Азії зростає 
роль ринків арабських країн, зокрема, такого інтеграційного об’єднання як Ліга 
Арабських Держав. Інтенсифікація та урізноманітнення зовнішньоекономічних 
зв’язків аграрного сектору України із зазначеним регіоном є ще одним доказом їх 
географічної і товарної диверсифікації. Найбільшими партнерами України в 
Арабському регіоні залишаються такі гравці: ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипетська 
Республіка, Марокко, Йорданія, Ліван та Лівія. Загалом за даними Світового банку 
загальний експорт до країн регіону Близького Сходу та Північної Африки як 
регіону в 2016 р. склав 36 345 млрд. дол. США, при цьому на аграрний експорт 
припадає 4 634 млрд. дол. США, тобто, 12,75%  від загального експорту до даного 
географічного району. Єгипетська Арабська Республіка займає значну частку в 
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експорті українських товарів аграрного виробництва, як-от, в основному, овочі 
(1 390 млрд. дол. США). 

Зазначено, що активізація процесів інтеграції України та зростання векторної 
невизначеності зумовлює використовувати для прогнозування розвитку аграрного 
сектору моделі на основі нейронних мереж, що надають можливість враховувати 
асиметричність інформації, невизначеність розвитку економічних процесів, 
наявність нелінійних зв’язків і непередбачувану швидку зміну суб’єктивних 
чинників. Від того, наскільки оперативно й ефективно вітчизняний аграрний 
сектор адаптується до нових умов господарювання, залежать його подальші 
перспективи посісти гідне місце серед провідних виробників агропродовольчої 
продукції в світі. У зв’язку з цим необхідним кроком є створення Аналітично-
Координаційної Платформи для консолідації інтересів усіх суб’єктів АПК та їх 
представництва на державному та міжнародному рівнях, яка має стати ефективним 
мозковим центром, зокрема для ретельного аналізу та прогнозу наслідків 
нормативно-правових актів, що пропонуються для аграрної сфери, об’єднає 
зусилля науки, галузевих асоціацій та експертів.  

Доведено, що істотним стримувальним елементом розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності українських агропідприємств є недосконалість 
системи заходів державного стимулювання експорту, відсутність системи 
інформаційного забезпечення й моніторингу розвитку галузі, в якій здійснюють 
свою діяльність аграрії, а це, у свою чергу, впливає на умови та способи виходу на 
нові міжнародні агроринки. З метою оцінки рівня впливу державного втручання в 
діяльність аграрного підприємства в поточному періоді запропоноване 
запровадження індексу державного регулювання підприємств відповідної галузі 
народного господарства, який буде залежати від рівня економічного регулювання 
в промисловості. Використання показника рівня державного регулювання 
діяльності підприємств виводить оцінку ефективності реалізації виробничого 
потенціалу на якісно новий рівень, що, також сприяє вдосконаленню діяльності 
вітчизняного суб’єкта ЗЕД. 

У третьому розділі «Ефективність зовнішньоторговельних потоків у 
системі аграрного сектору економіки України» дисертантом побудовано 
гравітаційну модель, суть якої відрізняється від класичної застосуванням нових 
незалежних змін – таких, як номінальний аграрний ВВП, аграрний ВВП на душу 
населення, обсяг загального експорту України, дистанція між країнами 
(столицями), а також фіктивні змінні 30-ти країн за останні три роки та залежної 
змінної – аграрного експорту України.  

Для визначення значущих факторів серед запропонованих варіацій і з метою 
уникнення малозначущих факторів, було проведено кореляційний аналіз та 
перевірено модель на мультиколінеарність. Для побудови та визначення 
кореляційного аналізу  показників ефективної диверсифікованої моделі 
міжнародної конкурентоспроможності зовнішньоторговельної діяльності аграрно-
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економічного сектору України було проведено кореляційний аналіз факторів 
гравітаційної моделі. 

Виявлено значущі кореляційні зв'язки між показником «Аграрний експорт 
України» та показниками: «Аграрний ВВП» (0,402); «Обсяг торгівлі» (0,597); 
«Експорт України» (0,769); «Імпорт з країни до України» (0,395); «ВВП країни» 
(0,465); «Географічний розмір» (0,395). 

З метою підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств визначено 
основні пріоритети розвитку аграрного сектору та сільськогосподарського 
виробництва, які повинні бути відображені в Державній програмі розвитку 
промисловості. Така Програма повинна включати можливість надання пільгових 
державних кредитів, державних гарантій за кредитами на модернізацію 
виробництва,  державну підтримку лізингу, забезпечення антидемпінгового 
контролю за імпортною продукцією. На перший план повинні вийти пільгове 
фінансування та кредитування державою НДДКР, інвестиції в технічне 
переозброєння виробництв, стимулювання консорціумів із трансфером технологій, 
оптимізація оподаткування, стратегічний протекціонізм, який здатний забезпечити 
розвиток галузі. 

Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки в 
умовах глобалізації визначається як поступальний цілеспрямований 
модернізаційний процес, за якого забезпечується всебічна гармонізація та 
ефективність у збалансованому структурному співвідношенні та функціонуванні 
його виробничо-, соціально- та еколого-виробничих складників, що конструктивно 
впливає на інші сфери національного господарства та створює базис для 
довготривалого використання конкурентних переваг, забезпечення національної 
продовольчої безпеки й економічного зростання країни у глобалізованому світі. 

Доведено, що концептуальні засади державної підтримки 
конкурентоспроможного розвитку національного аграрного сектору на основі 
кластеризації покликані змінювати структуру сукупної підтримки сільського 
господарства відповідно до економічної ситуації в країні, а саме:в кризовий період 
збільшувати частку програм підтримки виробничого характеру, натомість 
впродовж стабільних періодів більше уваги приділяти програмам невиробничого 
характеру. Основними важелями державної економічної підтримки аграрного 
сектору в Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції визначено: передачу 
обслуговуючим кооперативам необхідних об'єктів матеріально- технічної бази, що 
знаходяться в державній і муніципальній власності; виділення лізингових кредитів 
кооперативним машинно-технологічним станціям; надання ряду пільг гуртовим 
кооперативним ринкам, кооперативним торговим домам та іншим об'єктам 
ринкової інфраструктури, що функціонують як обслуговуючі кооперативи. З 
урахуванням особливостей механізму надання державної підтримки у країнах 
світу, в Україні її необхідно передбачити для тих суб’єктів господарювання, що 
потребують її найбільше і вже втратили свої провідні позиції у виробництві 
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продовольства. При наданні державної підтримки слід передбачити зниження 
рівня процентних ставок для аграрних товаровиробників різних форм 
господарювання, які потребують залучення кредитних коштів, переважно на 
засадах довгострокового кредитування, щоб спрямовувати їх у виробництво 
конкурентоспроможної продукції сільського господарства та виходити з нею на 
світові аграрні ринки. 

 
ВИСНОВКИ 

Результати дисертаційного дослідження, які були отримані в процесі аналізу 
проблем диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору 
економіки України в умовах глобалізації, можна згрупувати таким чином: 

1. Теоретико-методологічну основу дослідження проблеми диверсифікації 
зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах 
глобалізації становить сукупність концепцій, підходів, представників таких 
світових наукових шкіл, як неокласика, неоінституціоналізм, неокласичний синтез 
та економічна нобелелогія в рамках яких аналізуються різноманітні аспекти 
функціонування аграрного сектору як складової світового господарства, його 
особливостей в окремих регіональних інтеграційних об’єднаннях та окремих 
країнах, включаючи Україну. Теоріями, що розкривають, узагальнюють питання 
диверсифікації зовнішньої торгівлі аграрною продукцією, зміни, модифікації умов 
торгівлі та торговельної політики України виступають зокрема теорія контрактів 
О. Харта і Б. Хольмстрьома, концепція регулюючої ролі держави, її торговельної 
політики Ж. Тіроля, доктрина поведінкової економіки Р. Тейлора. 

2. Під впливом глобалізації сільське господарство є двигуном, який сприяє 
зростанню несільськогосподарських секторів і економічному добробуту. 
Економічне зростання, що відбувається в сільському господарстві, може справити 
особливо відчутний вплив на скорочення масштабів убогості й голоду. Збільшення 
зайнятості та доходів у сільському господарстві стимулює попит на 
несільськогосподарські товари й послуги, що також сприяє зростанню доходів 
сільського господарства. Лібералізація торгівлі та глобальний взаємозв’язок 
створюють нові можливості та виклики для країн, що розвиваються. Країни, які 
приділяють особливу увагу процесам трансформації та модернізації сільського 
господарства, отримують вигоду від участі в глобальних виробничих і вартісних 
мережах. Минулі інвестиції в сільську інфраструктуру, технології підвищення 
продуктивності, а також ринкові інститути, роблять їх більш сприйнятливими до 
сигналів глобального ринку. 

3. Аграрне виробництво є важливою галуззю спеціалізації України в 
міжнародних економічних відносинах і має суттєві порівняльні переваги у 
зовнішній торгівлі. Зокрема, за обсягами експорту та рівнем фактичних 
порівняльних переваг у зовнішній торгівлі окремими видами продукції агарного 
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сектору (насіння соняшнику та соняшникова олія, кукурудза, ячмінь, соя, пшениця 
та ін.) Україна входить до десятки країн-світових лідерів. 

4. Інтеграція аграрного сектору економіки України у ринок Європейського 
Союзу та набуття чинності поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС 
позитивно вплинуть на зовнішню торгівлю продовольчої сфери України та на 
диверсифікацію товарної структури. Аграрний сектор став визначальним та 
конкурентним у системі взаємозв’язків Україна – ЄС та має позитивну тенденцію 
до зростання. Підвищення субсидіюючої ролі держави в сільському господарстві 
та удосконалення єдиної аграрної політики України підвищить 
конкурентоздатність продовольчої сфери України та зробить її більш стійкою до 
нових ризиків і негативних факторів у торговельній взаємодії з ЄС. 

5. Формування конкурентних переваг експорту  українського аграрного 
продукту до країн-учасниць СНД є необхідним кроком і вимагає додаткової 
розробки. Зокрема, доцільним є тарифне та квотне обмеження експорту сировини 
та сільгосппродукції первинного виробництва, що вплине на зменшення фактичної 
кількості товару, при цьому збільшуватимуться грошові еквіваленти за рахунок 
доданої вартості. 

6. ТНК та агрохолдинги з іноземним капіталом відіграють визначну роль у 
диверсифікації експорту української аграрної продукції завдяки: концентрації 
фінансових ресурсів, здатності протистояти глобальним викликам, доступу до 
технологій та технологічного оснащення, елімінування політичних ризиків на 
місцевому, національному та міжнародному рівнях. Основним ринком збуту 
продовольчої продукції України є Азія (частка у загальному експорті – 39%), ЄС 
(29%), країни СНД (15%) та Африка (15%). Одним із факторів високої 
конкурентоздатності таких підприємств та виходу на експортні ринки 
регіональних економічних угруповань як ЄС, НАФТА, АСЕАН + 3, ЛАД і СНД, є 
залучення фінансування, інвестицій та низьковідсоткового кредитування з боку 
європейських банків, що дає можливість розвивати дані компанії та нарощувати 
надходження до держбюджету внаслідок збільшення виробничих потужностей та 
ефекту масштабу. 

7. Під час формування ринкової економіки в незалежній Україні відбувався 
поступовий процес географічної диверсифікації українського експорту з країн 
СНД до країн далекого зарубіжжя, але він ще не завершений. Тому важливим 
завданням є пошук нових ринків збуту вітчизняної продукції, зокрема результатів 
аграрного виробництва. Проведене дослідження свідчить, що потенційними 
ринками збуту вітчизняного продовольства є країни-учасниці ЛАД, АСЕАН+3, 
НАФТА. Трансконтинентальний напрям експорту аграрної продукції є необхідним 
винятково з точки зору розширення ринкової гегемонії продовольчих продуктів 
українського походження на нових ринках, його використання задля розширення 
зовнішньоторговельних взаємовідносин та, як наслідок, підписання секторальної 
або повної угоди про зону вільної торгівлі. 
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8. Просторова гравітаційна модель зовнішньої торгівлі аграрного сектору 

економіки України використана в дисертації для опису обсягу та напрямів 
зовнішньоторговельних потоків та прогнозу їхньої реакції на факторну 
волатильність низки чинників. Отримані значення коефіцієнтів гравітаційної 
моделі, які було отримано під час економетричного аналізу, відповідають 
сформульованим теоретичним гіпотезам, при цьому були виявлені нові фактори, 
що випливають на аграрний експорт України. Дистанція між столицями України 
та основними партнерами справляє значущий негативний вплив  на аграрний 
експорт, тобто збільшення відстані зменшує показник, також вагомою є роль 
торговельного режиму (рівень митних тарифів, квотування, фіто-санітарні, 
екологічні норми і стандарти якості). 

9. Інтеграція аграрного сектору економіки України до регіональних 
інтеграційних угруповань має здійснюватися трьома шляхами: 1) інтеграція 
економіки у регіональні об’єднання в цілому; 2) інтеграція аграрного сектору 
зокрема; 3) пошук стратегічних партнерів у інтеграційних союзах та поха їх 
межамі з метою диверсифікації ринків та збільшення товарообігу. 

10. Глобальна та регіональна нестабільність породжує ризики, природа яких 
полягає у непередбачуваності дій учасників міжнародних економічних відносин 
та, як наслідок, торговельні війни, тарифне та нетарифне регулювання торгівлі. В 
умовах посилення нестабільності, турбулентності, ризикованості, невизначеності 
світогосподарських процесів змінюються умови торгівлі і торговельної політики в 
аграрному секторі України, трансформуються та зникають традиційні ринки 
українського аграрного експорту, що об’єктивно зумовлює необхідність його 
географічної та товарної диверсифікації, побудови виробничої моделі,чутливої до 
кон’юнктури на світових товарних ринках та сприятливої для освоєння нових 
привабливих  ринків збуту. 
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Гуменюк Я. М. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків 
аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти 
і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі узагальнено та поглиблено теоретико-концептуальні 
підходи до формування диверсифікованої моделі напрямів експорту аграрного 
сектору економіки України. Здійснено аналіз сучасного стану експортної 
діяльності виробництва аграрного сектору. На основі систематизації та критичного 



19 
аналізу напрацювань представників меркантилізму, класичної політекономії, 
німецької історичної школи, марксизму, неокласичної й кейнсіанської економічної 
теорії та інституціоналізму автором розкрито еволюцію наукових поглядів на 
сутність і характерні ознаки економічних систем та місця аграрного сектору в них. 
Зроблено висновок щодо збагачення і поглиблення теоретичних уявлень про 
природу і специфіку різнорівневих господарських систем у процесі еволюції 
економічної науки. Узагальнення неортодоксальних напрямів наукових 
досліджень у цій царині дозволило визначити сучасні економічні системи як 
змішані, трансформаційні економіки, характерними ознаками яких є складність, 
поліструктурність, відкритість, динамічна нерівновага та нестійкість.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, диверсифікація, експорт, 
експортний потенціал, експортоорієнтована модель розвитку, аграрний сектор.  
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Украины. – Киев, 2017 

В диссертационной работе обобщены и углублены теоретико-
концептуальные подходы к формированию диверсифицированной модели вектора 
экспорта аграрного сектора экономики Украины. Осуществлен анализ 
современного состояния экспортной деятельности производства аграрного 
сектора. На основе систематизации и критического анализа наработок 
представителей меркантилизма, классической политэкономии, немецкой 
исторической школы, марксизма, неоклассической и кейнсианской экономической 
теории и институционализма, автором раскрыто эволюцию научных взглядов на 
сущность и характерные признаки экономических систем и места аграрного 
сектора в них. Сделан вывод об обогащения и углубления теоретических 
представлений о природе и специфике разноуровневых хозяйственных систем в 
процессе эволюции экономической науки. Обобщение неортодоксальных 
направлений научных исследований в этой области позволило определить 
современные экономические системы как смешанные, трансформационные 
экономики, характерными признаками которых являются сложность, 
полиструктурность, открытость, динамическая неравновесие и неустойчивость. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, диверсификация, 
экспорт, экспортный потенциал, экспортоориентированная модель развития, 
аграрный сектор. 
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In the thesis, the theoretical and conceptual approaches to the formation of a 
diversified model of export directions of the agrarian sector of the Ukrainian economy 
are generalized and deepened. The analysis of the current state of export activities in the 
agricultural sector has been carried out. 

Based on the systematization and critical analysis of the achievements of 
representatives of mercantilism, classical political economy, the German historical 
school, Marxism, Neoclassical and Keynesian economic theory and institutionalism, the 
author highlights the evolution of scientific views on the essence and characteristics of 
economic systems and places of the agricultural sector in them. The conclusion has been 
made about the enrichment and deepening of theoretical ideas about the nature and 
specifics of multi-level economic systems in the process of the evolution of economic 
science. The generalization of the unorthodox directions of scientific research in this 
field made it possible to define modern economic systems as mixed, transformational 
economies characterized by complexity, polystructural composition, openness, dynamic 
disequilibrium and instability. 

The strategic directions of formation of the export-oriented model of development 
of the agrarian sector of the Ukrainian economy conditioned by the global economic 
challenges have been substantiated and systematized. 

The competitiveness of agrarian products of Ukraine in the world food market 
under the conditions of global and regional transformations has been determined. The 
diversification shift has been proposed in the direction of new markets to boost the sale 
of agricultural produce. 

Competitive development of the agrarian sector of the national economy under the 
conditions of globalization has been defined as a progressive purposeful modernization 
process where comprehensive harmonization and efficiency are ensured in a balanced 
structural ratio and functioning of its production, social, environmental, and production 
components which have a constructive effect on other areas of the national economy and 
create a basis for the long-term use of competitive advantages, provide national food 
security and foster the country's economic growth in a globalized world. 

Keywords: foreign economic activity, diversification, export, export potential, 
export-oriented development model, agrarian sector. 
 
 


