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"Сутність механізму регулювання міжгалузевих відносин
в агропромисловому комплексі"
Розвиток агропромислового комплексу вимагає удосконалення
методології дослідження міжгалузевих відносин: від теоретичної
інтерпретації явища необхідно перейти до безпосереднього проектування
моделей ефективності міжгалузевих відносин. Розв’язання проблем
системи міжгалузевих зв’язків, як свідчить досвід економічно розвинених
країн світу, сприяє підвищенню ефективності функціонування всіх
галузей агропромислового комплексу. Процес реформування агропромислового комплексу зумовлює необхідність формування нової системи
економічних відносин в агропромисловій сфері. Незважаючи на те що
аналіз міжгалузевих економічних відносин завжди був одним із головних
завдань економічної науки, актуальність даної проблеми значно зростає
на сучасному етапі розвитку економіки. Рівень розвитку міжгалузевих
відносин формує в сучасних умовах стратегічну основу сталого
економічного зростання сільського господарства країни. Спільними
ознаками міжгалузевих зв’язків та міжгалузевих відносин є: економічні та
природні фактори; економічні зв’язки, які зумовлені електро-, тепло-,
водопостачанням; спеціалізація та кооперація виробництва; забезпечення
пропорцій міжгалузевого обміну у межах галузей та торгово-маркетингова орієнтація. До відмінних ознак, вважає автор, можна віднести:
внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв’язки; технологічну спрямованість
виробництва; багаторівневість економічних інтересів суб’єктів агро
інтеграції; взаємо обмін результатами виробничої діяльності у формі
продуктів праці між різними галузями. Регулювання нееквівалентності
міжгалузевих відносин шляхом ініціативної конструктивізації відносин між
несільськогосподарськими суб’єктами та безпосередньо із сільськогосподарськими товаровиробниками слід вважати цілком природним
процесом. Сутність механізму регулювання міжгалузевих відносин в
агропромисловому комплексі полягає в застосуванні інтеграції у формі
вертикальної координації. Автор вважає, що невідпрацьованість
механізму регулювання міжгалузевих відносин в агропромисловому
комплексі призводить до зниження ефективності галузі та значного спаду
аграрного виробництва. Державне регулювання, на думку автора,
повинне налагодити такі міжгалузеві відносини між сферами
виробництва, заготівлі, зберігання, переробки та торгівлі, які б

забезпечували стосунки вертикальної інтеграції партнерів. В основу
таких відносин повинна бути покладена взаємна спільність економічних
інтересів учасників однієї продукції вертикалі.
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