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Найкраще, що може стимулювати розвиток галузі в разі, якщо
асоціація буде підписана, це те, що без всякого мита в Україну
можуть прийти технології, обладнання і техніка. Саме цього че-
кають аграрії.

А що стосується зернових, то навіть зараз, ще нічого не підпи-
савши, Україна за підсумками минулого року є номером один з
експорту в ЄС зернових та олійних культур. І цей обсяг дорівнює
10 млн т, він набагато більше, ніж будь-які квоти, які виділяють-
ся. А за рахунок безмитного експорту зерна в ЄС у рамках роз-
ширених квот аграрії можуть додатково отримати зростання до-
ходів у сумі близько 180 млн євро щорічно [1].
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РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Основною передумовою формування конкурентоспроможного
агропромислового комплексу (АПК) є розвиток агропромислової
інтеграції. Актуальність теми обумовлена виходом на вітчизня-
ний агарний ринок транснаціональних корпорацій, що зумовлює
необхідність інтеграції для підтримання конкурентної боротьби.
Агропромислова інтеграція це розвиток виробничих і економіч-
них зв’язків між галузями і підприємствами агропромислового
комплексу. Вагомий внесок у вивчення проблеми агропромисло-
вої інтеграції зробили науковці-економісти В. І. Андрійчук,
О. П. Гогуля, В. Н. Нелепа, В. М. Яценко, Л. Л. Мельник,
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О. О. Сторожук, О. І. Шаманська, П. К. Канінський, Є. А. Кобець,
О. М. Онищенко. Проте проблема розвитку інтеграційних проце-
сів у вітчизняній агарній сфері потребує детальніших і системні-
ших досліджень.

В Україні зараз становлення агропромислової інтеграції йде
дуже повільними темпами. Це пов’язано із слабкою підтримкою з
боку держави і владних структур, недосконалістю як законодав-
чих актів, так і організаційно-економічної діяльності самих агро-
промислових формувань [5]. З іншого боку, прискорення цього
процесу є необхідною умовою розвитку АПК в умовах глобаліза-
ції цієї галузі і світових інтеграційних процесів.

Інтеграційні зв’язки в агарній сфері існували при плановій
економіці СРСР, проте їх було здебільшого втрачено. Дослі-
дження у цьому напрямку [4] показали, що політичні економічні
та інституційні зміни, які відбулися в Україні за останні роки,
об’єктивно створюють умови і дають імпульс до відродження,
становлення і розвитку агропромислової інтеграції.

Об’єктивними причинами, що зумовлюють розвиток агропро-
мислової інтеграції в Україні, є:

— відсутність чіткої державної політики щодо підтримки роз-
витку підприємств АПК;

— домінування посередників у відносинах сільського госпо-
дарства з іншими сферами АПК і його виробничою інфраструк-
турою;

— економічний монополізм переробних і сервісних підпри-
ємств;

— слабка наповненість місцевого ринку продукцією власного
регіонального виробництва;

— незбалансованість відносин в агропромисловому комплек-
сі [1].

Агропромислова інтеграція за своєю суттю є складною і тому
передбачає дві форми її реалізації: горизонтальну і вертикальну.

Горизонтальна інтеграція — це створення великих сільського-
сподарських підприємств. Вона базується на концентрації та
централізації виробництва і капіталу і проявляється у створенні
великих підприємств з виробництва певних видів сільськогоспо-
дарської продукції. В Україні широко відома практика кооперу-
вання виробників кормів з тваринницькими комплексами і фер-
мами, дослідних установ, племзаводів [3].

Вертикальна інтеграція — це форма організації економічних
процесів, за якої великі промислові та торгові підприємства вста-
новлюють сталі економічні зв’язки із власне сільськогосподарсь-
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кими виробниками. До вертикального інтегрування належать та-
кож об’єднання, які в межах регіону здійснюють безпосередній
обмін і вироблену сировину передають промисловим підприємс-
твам, фабрикам, комбінатам.

Основними перевагами агропромислової інтеграції для розви-
тку АПК України є: забезпечення єдиного процесу виробництва,
закупівлі, зберігання, переробки продукції; створення сприятли-
віших умов для широкого впровадження науково-технічного
прогресу; створення умов для поєднання інтересів усіх учасників
АПК; виникнення можливості організації виробництва на основі
ефективної економії всіх ресурсів; досягнення скорочень управ-
лінського апарату, забезпечення оптимального поєднання тери-
торіального і галузевого управління [2].

Таким чином, основною метою агропромислової інтеграції є
підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислово-
го комплексу в Україні. Особливості агропромислової інтеграції
проявляються у синергічному ефекті взаємодії сільського госпо-
дарства та промисловості, тому мають передбачати формування
міжгалузевих зв’язків між рослинництвом, тваринництвом, агар-
ним машинобудуванням і переробною сферою. У подальшому
інтеграційні процеси мають розширитись на логістичну і розпо-
дільчу системи. Розвиток інтеграції АПК повинен підтримувати-
ся державною політикою та бути включеним у регіональні стра-
тегії розвитку територій.
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