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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Глобалізація як економічне явище вплинула на цілий
ряд аспектів діяльності підприємств аграрного сектору.
Нами вже було розглянуто вплив глобалізації на світо-
вий ринок агарної продукції і роль вітчизняних
підприємств на світових аграрних ринках. Також вітчиз-
няними науковцями вже було поставлено питання гло-
балізації ринку сільськогосподарської техніки. Питан-
ня впливу глобалізаційних процесів на ринок праці в аг-
рарній сфері логічно випливає з попередніх проблем і
дасть змогу сформувати повне уявлення про матеріаль-
не забезпечення сільськогосподарської діяльності у
фізичному вимірі в контексті глобальних процесів. Та-
кож вивчення цього питання сформує базу для більш
повного дослідження основних глобальних потоків, які
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забезпечують діяльність аграрної сфери на міжнарод-
ному рівні, зокрема матеріальних, фінансових та інфор-
маційних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Останнім часом зростає кількість досліджень, при-
свячених глобальним тенденціям на світових аграрних
ринках. Процес становлення і розвитку сільськогоспо-
дарських ринків цікавив наступних вітчизняних вчених:
В. Андрійчук, П. Гайдуцький, Б. Гунський, О. Єранкін,
Ю. Коваленко, М. Лобас, Ю. Лопатинський, С. Майстро,
М. Малік, А. Меркулова, О. Мороз, Т. Подвірна, П. Саб-
лук, Л. Худолій, О. Шпичак та інші. Глобальні аспекти
розвитку аграрного ринку перебували в сфері інтересів
закордонних вчених, таких, як А. Бонанно, Х. Віллер,
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Б. Гульчубук, С. Дейл, Н. Іслам, Дж. Кавальканті, Д. Ман-
да, Дж. Мартінез, М. Міноу, К. Моутсатсос, П. Пінгалі,
Дж. Шелдрік та інші. Загалом дослідження пов'язані
здебільшого з становленням і розвитком глобального
ринку аграрної продукції, його сегментацією та форму-
ванням глобального попиту [1; 2; 3]. Також було дослі-
джено маркетингові аспекти глобальної аграрної діяль-
ності та сформовано стратегічні перспективи розвитку
вітчизняного аграрного сектора в умовах глобальної
конкуренції [4; 5; 6]. Досить мало уваги приділено вітчиз-
няними вченими питанням глобалізації ринку праці.
Щодо публікацій закордонних вчених, розглядаються
особливості впливу глобальної економіки на трудові
ресурси загалом, а також на трудові ресурси в малоза-
безпечених регіонах, де переважає агарний сектор [7;
8]. Є окремі дослідження, пов'язані з міграційними тен-
денціями на агарному ринку праці в Південній Америці
та Європі [9; 10]. Проте влив зазначених факторів і тен-
денцій на вітчизняний ринок праці є мало досліджений.
Потребують розгляду як зміни у попиті і пропозиції ро-
бочої сили на вітчизняному сільськогосподарському
ринку, так і зміна вимог до працівника під впливом діяль-
ності транснаціональних корпорації (ТНК).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою цієї статті є визначення впливу гло-

балізації світових аграрних ринків вцілому на вітчизня-
ний ринок праці в аграрній сфері. Відповідно до постав-
леної мети виділяємо наступні завдання: виявити особ-
ливості попиту і пропозиції на ринку праці в сільському
господарстві; виокремити напрямки впливу глобалізацій
них процесів на ринок праці в агробізнесі; дослідити
досвід транснаціональних аграрних корпорацій у фор-
муванні кадрового потенціалу; визначити в якому на-
прямі змінюються вимоги до рівня підготовки, освіти,
кваліфікації, кількісно-якісного складу працівників агар-
них підприємств під впливом глобальних тенденцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття глобалізації та її вплив на ринки різнома-

нітних галузей народного господарства давно виступа-
ють предметом наукових дискусій. Не залишено осто-
ронь світової наукової спільноти і питання впливу гло-
балізації на ринок праці в аграрній сфері. У цій статті
розглянуто яким чином глобальні тенденції на світових
аграрних ринках вплинули на вітчизняний ринок праці в
аграрній сфері. Важливість глобальних перетворень для
формування глобальних ринкових сегментів пов'язана
з виокремленням груп споживачів на світових ринках,
що мають подібні або однакові стандарти якості про-
дукції [1, c. 233]. Стандартизація ринку праці відбуваєть-
ся значно повільнішими темпами, оскільки на ринку
більшу вагу має кінцевий результат — якість представ-
леної продукції, ніж засоби, предмети праці і персонал
сільськогосподарських підприємств. Проте кадровий
потенціал зазначених підприємств не може бути показ-
ником ізольованим від процесу виробництва агарної
продукції, тому є потреба дослідити, через які джерела
і як саме змінюються вимоги на ринку праці. Для цього
слід виділити особливості попиту і пропозиції на ринку
праці в сільському господарстві та визначити загальні і
глобалізаційні причини їх змін.

Попит на робочу силу на аграрному ринку праці
формують: представники великого аграрного бізнесу
(вітчизняні і закордонні агрохолдинги, транснаціональні
корпорації, трейдери), представники малого і середнь-
ого бізнесу та підсобні домашні господарства (ті, що
вирощують продукцію на продаж, а не лише для влас-
ного споживання).

Найсуттєвіший вплив глобалізації на попит спостері-
гається у першій групі, оскільки представники великого
аграрного бізнесу найбільше задіяні у експортно-
імпортній діяльності і мають міжнародні зв'язки або за-
кордонне походження. Слід зазначити, що у минулому
агарному сезоні передові позиції з експорту сільськогос-
подарської продукції стали профільні виробничі та трей-
дерські компанії з значним досвідом роботи у галузі. Ек-
сперти галузі визначили наступних лідерів рейтингу аг-
рарних експортоорієнтованих підприємств. "Компанії
"Нібулон", "Кернел" і "Топфер" стали найбільшими екс-
портерами пшениці в 2012/2013 маркетинговому році,
їх розташування залишилося незмінним з минулого се-
зону — в такому ж порядку вони йшли за "Хліб Інвестбу-
дом" у 2011/2012 маркетинговому році, проте обсяги
експорту кожної з них за рік зросли на 38—55%" [12].

У досліджуваному сезоні обсяг спрямованої закор-
дон пшениці першої десятки трейдерів розподілився між
вітчизняними і транснаціональними та закордонними
компаніями як 49% та 51% відповідно, що зменшило
частку вітчизняних компаній порівняно з попереднім
сезоном на 17%. "За рік компанії "Нібулон", "Кернел",
"Топфер" і "Луї Дрейфус" стали на одну позицію вище
порівняно з рейтингом минулого сезону. Компанія "Сер-
на" піднялася на 4 позиції, а "Агротрейд" — на 9 по-
зицій вгору. Позиція "Рамбурса" не змінилася, а "Нобл
Ресорсиз" опустилася на 2 сходинки. Новою у списку
лідерів стала компанія "Райз" — торговельний підрозділ
найбільшого вітчизняного агрохолдингу компанії —
"Укрлендфармінг" [12].

Збільшення частки іноземного капіталу серед зер-
нотрейдерів є одним з напрямів збільшення впливу гло-
балізаційних процесів на агарний ринок праці, оскільки
передбачає підбір персоналу за світовими стандартами.
Інший напрям — використання здебільшого закордон-
ної техніки [2], що призводить до формування стандар-
тизованих кваліфікаційних вимог до персонау, що пра-
цює з цією технікою. Третій напрям — підвищення ви-
мог до якості продукції у відповідності з вимогами
глобальних сегментів ринку. З цим напрямом пов'язана
новітня потреба агропідприємств — необхідність ство-
рювати власні агрохімічні лабораторії. Це спричиняє
потребу пошуку кваліфікованих фахівців з агрохімії
(хіміків, грунтознавців, агрономів) та економічних спе-
ціальностей (для розробки самої концепції і бізнес-пла-
ну під створення такої лабораторії). Така потреба по-
в'язана з тим, що виробників сільськогосподарської
продукції переважно не задовольняє або якість, або
вартість досліджень грунтів в існуючих лабораторіях,
крім того для користування послугами наявних стаціо-
нарних лабораторій все одно треба виділяти посаду
лаборанта, який буде знімати і доставляти проби грунтів.

Друга група формування попиту на робочу силу на
аграрному ринку — малий і середній бізнес. Вплив гло-
балізації тут відчутний менше, ніж для першої групи, проте
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актуальним залишається необхідність перекваліфікації
працівників у зв'язку з використанням закордонної техн-
іки. Додатковим наслідком впливу глобалізації у цій групі
є поява підприємств орієнтованих на глобальний сегмент
споживачів органічної продукції, що вимагає як зміни
документації та сертифікації, так і перенавчання праців-
ників навикам роботи на нових засадах. Тут, як і у випад-
ку зі створенням власних агрохімічних лабораторій, ви-
никає потреба у наявності не лише фахівців з виробниц-
тва органічної продукції, але й представників економіч-
них спеціальностей, у першу чергу маркетологів, для роз-
витку зазначеного глобального ринкового сегменту і на
внутрішньому ринку. Загалом цей напрям діяльності є
перспективним з точки зору стратегічного планування
агарних підприємств, оскільки може забезпечити вітчиз-
няним підприємствам свою нішу на ринку європейських
країн, що є доцільно як у контексті декларованого век-
тора України на євроінтеграцію, так і для поглиблення
зовнішньоекономічної діяльності з країнами Азії.

На попиті на робочу силу в третій групі — представни-
ках домогосподарств — глобалізація практично не позна-
чилась. Загалом розвиток агарного ринку праці носить
екстенсивний характер. Про це свідчать наступні дані. З
1990 року чисельність місцевого населення сільських те-
риторій, зайнятих у сільгоспвиробництві на власних ділян-
ках, зросла більше ніж у 2 рази, загальна площа розора-
них сільськогосподарських земель — в 2,7 разів, поголі-
в'я великої рогатої худоби — в 1,1—1,4 раза, то у вироб-
ництві і збуті агарної продукції (у порівняльних цінах 1996
р.) — відбувся спад (майже на 1%) [11]. За окремими ви-
дами продукції скорочення сягає до 20% (яйця, м'ясо сви-
ней) [11]. При цьому слід враховувати той факт, що рівень
товарності виробленої у приватному секторі сільськогос-
подарської продукції, за оцінками фахівців Міністерства
аграрної політики України, не перевищує 10—15% [11].
Тобто переважна частина виробленої в господарствах на-
селення продукції використовується на власні потреби. Як
наслідок, приватний сектор на сьогодні функціонує фак-
тично в автономному ізольованому режимі, приймаючи
досить слабку участь у формуванні товарних продоволь-
чих ресурсів країни і тим більше являючись практично вик-
люченим з системи грошового обігу, одночасно блокую-
чи процес формування та підвищення загального платос-
проможного попиту. З цього можна зробити висновок, що
зайнятість даним видом діяльності на сьогодні за критерієм
"продуктивна зайнятість" є малоефективною. Вплив на цю
групу попиту глобальних процесів є мінімальним і суттєвої
ролі не відіграє.

Що стосується пропозиції праці, то тут відчуваєть-
ся суттєвий розрив між якісними характеристиками по-
питу першої групи. По малому та середньому агарному
бізнесу та підсобних господарствах загалом рівень ква-
ліфікації та підготовки працівників відповідає потребам
підприємств, тому детальніше зупинимось саме на
першій групі — великому агарному бізнесі. Розрив між
попитом і пропозицією праці у цій сфері якраз є на-
слідком глобалізацій них процесів, оскільки навчальні
заклади, що орієнтуються на агарний сектор формують
пропозицію робочої сили, орієнтовану на традиційні
методи обробки грунту та використання вітчизняної тех-
ніки. Процес виходу транснаціональних аграрних кор-
порацій на вітчизняний ринок сільськогосподарської

продукції позначився започаткуванням нових методів
ведення сільськогосподарської діяльності. Зокрема
почали застосовуватись технології мінімальної оброб-
ки грунту (mini-till, no-till). Також зазначені підприємства
використовують здебільшого техніку фірми Джон Дір,
а не вітчизняну. Відповідно, для усунення різниці між
попитом і пропозицією робочої сили такі підприємства
створюють власні курси підготовки працівників, що ма-
ють ряд переваг: підприємства отримують готових пра-
цівників. навчених під потреби саме того виду діяльності,
під який їх будуть залучати, працівники гарантовано
після здачі іспитів отримують роботу і навчаються на
сучасному обладнанні. Програє від цього тільки освітній
сектор, оскільки втрачає потенційних слухачів, орієн-
тованих на практичну діяльність у великих компаніях.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, глобальні процеси вплинули на ринок праці в
агарному секторі як на зміну попиту, так і на формуван-
ня якісно-кваліфікаційних вимог до пропозиції робочої
сили. Загалом найбільший вплив глобалізації відчуваєть-
ся у великому агарному бізнесі, оскільки ця частка
підприємств як містить у своєму складі значну долу іно-
земного капіталу, зокрема у вигляді транснаціональних
корпорацій та трейдерів, а також через експортоорієн-
товану діяльність більшості таких підприємств, а, отже,
необхідність їх пристосовуватися до глобальних та світо-
вих стандартів ведення своєї діяльності. У діяльності
малого, середнього бізнесу та підсобних господарств
вплив глобалізації мало відчутний, хоча формування груп
підприємств, орієнтованих на глобальний сегмент агар-
ного ринку — споживачів органічної продукції, спричи-
нило необхідність вносити зміни у процес виробництва,
відповідно до вимог сертифікації підприємств — вироб-
ників органічної продукції. Вплив процесу глобалізації на
ринок праці в аграрному секторі призвів до розриву між
попитом і пропозицією робочої сили. В основному цей
розрив пов'язаний з новими стандартами якості про-
дукції, і, відповідно, новими вимогами до кваліфікації
працівників, тобто до якісного складу персоналу агар-
ного підприємства. Відповідно, фахівці, що шукають ро-
боту в агарній сфері зазвичай не мають достатніх нави-
чок щодо сучасних технологій обробки грунту і форму-
вання сільськогосподарської продукції відповідної гло-
бальним стандартам якості. Частково ця диспропорція
вирішується навчанням і курсами підвищення кваліфікації
на самих підприємствах. Також глобалізація агарного
ринку та підвищення вимог до якості продукції призвело
до необхідності формування агрохімічних лабораторій і
комплектування їх фахівцями з хімії, агрономії та еконо-
міки, що розширює перелік спеціальностей і кваліфікацій,
на які є попит на вітчизняному аграрному ринку праці.

Подальші розвідки у цьому напрямі мають бути
спрямованими на віднайдення консенсусу між потреба-
ми аграрного ринку в специфічних кваліфікаційних ха-
рактеристиках робочої сили, які обумовлені подальшою
глобалізацією аграрних ринків і економічних відносин
в агарній сфері, та можливостями вітчизняної інфра-
структури забезпечити відповідну пропозицію робочої
сили. Ще одним напрямом досліджень на цю тематику
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має стати перспективне визначення динаміки впливу гло-
балізації на малий та середній бізнес не лише у контексті
розвитку органічного виробництва, але і з врахуванням
потенційної глобалізації потреб споживачів аграрної
продукції на внутрішньому ринку.
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