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"Особливості розвитку вертикальної інтеграції
в агропромисловому комплексі"
В аграрному секторі економіки виникають складні виробничі міжгалузеві відносини у сфері виробництва, переробки, збуту сільськогосподарської продукції. Інтеграційні процеси в АПК зумовлюють необхідність
у системному підході до процесу розвитку аграрного виробництва. Для
забезпечення еквівалентності міжгалузевих відносин в АПК необхідно
розробити організаційно-економічні заходи державного регулювання.
Потрібно створити механізм державного регулювання інтегрованими
процесами в АПК, які зможуть забезпечити оперативну адаптацію виробництв аграрної сфери до нових умов господарювання в умовах економічної кризи. На основі ефективного розвитку міжгалузевих зв’язків між
підприємствами АПК інтеграційні формування сприятимуть прискореному освоєнню нової продукції сільського господарства, появі нових
каналів до міжнародних ринків збуту вітчизняної продукції. Інтеграційні
формування в АПК сприяють створенню кращих умов для підвищення
конкурентоспроможності продукції, сприяють розширенню масштабів
виробництва. Перевагою інтеграційних процесів в АПК є забезпечення
виробництв конкурентоспроможною продукцією та взаємно пропорційний
розвиток технологічних процесів (виробництво, заготівля, зберігання,
переробка, а також оптова та роздрібна торгівля). Агропромислова
інтеграція будується шляхом об’єднання холдингів, фінансових структур,
переробних підприємств, підприємств районної спеціалізації. Формування нових агропромислових об’єднань на основі міжгалузевої вертикальної інтеграції дасть можливість суттєво підвищити економічну
ефективність як аграрного виробництва, так і всіх взаємопов’язаних
галузей агропромислової сфери. Розвиток процесів агроінтеграції буде
усувати розбалансованість між галузями АПК, створюватиме товаровиробникам економічно вигідні умови в аграрному секторі економіки.
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