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Серед  факторів,  що  формують  взаємовигідні  економічні  відносини

товаровиробників з переробними, обслуговуючими галузями, торговельними та

іншими структурами провідне місце належить інтеграційним процесам. 

Для  вітчизняних  підприємств  пріоритетним  є  європейський  вектор

розвитку. Тому основні перспективи товаровиробники харчової промисловості

пов’язують  із  міжнародною  вертикальною  інтеграцією.  В  сучасних  умовах

фактично неоголошеної війни ефективної інтеграції можна досягнути за умови

достатнього інвестування. Зростаюча відкритість національної економіки надає

нові можливості для широкого залучення ресурсів, в т.ч. інвестиційних. 

Сталий  процес  нарощування виробництва в  харчовій  промисловості  та

зростання обсягів іноземного інвестування відбувся завдяки безпосередньому

виходу на вітчизняний ринок крупних іноземних компаній, які інтенсифікували

процеси концентрації підприємств галузі через злиття та поглинання. Іноземне

інвестування як один з основних факторів інтеграції харчової промисловості в

світове господарство забезпечує не тільки передачу капіталу, але й технологій,

управлінського  досвіду,  навичок  інновацій,  чим  сприяє  розвитку  галузі  і

просуванню вітчизняної продукції на зовнішні ринки.

Як свідчать дані рис., найбільш привабливим для іноземного інвестора у

2014 році було  виробництво напоїв.



Рис. Структура прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість України

у 2014 році, %*

* - розроблено автором на основі [1]

Водночас через сильне падіння гривні за перше півріччя  2015 року прямі

іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 6,4% або на 2,91 млрд. доларів [2].

Це  свідчить  про  послаблення  інтеграційних  процесів  та  гальмування

підвищення інноваційно-технологічного рівня  сфери харчової  промисловості.

На  межі  виживання  знаходяться  більшість  науково-дослідних  і  проектно-

конструкторських  інститутів,  які  здійснюють  впровадження

високопродуктивного  устаткування  та  новітніх  технологій  у  процес

виробництва продуктів харчування.

Основною  причиною  незадовільного  стану  іноземного  інвестування  є

недосконала  політика  уряду.  В  Україні  було  зроблено  ряд  кроків  для

удосконалення інвестиційного законодавства, зокрема, затверджено концепцію

Державної  цільової  програми формування  позитивного міжнародного іміджу

України, прийнято Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних

проектів  за  принципом «єдиного  вікна»,  створено  Національну  інвестиційну

Раду при Президентові України, ухвалено Закон України «Про внесення змін до

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  захисту  інвесторів».  Проте,  дані



заходи носять декларативний характер і не призвели до суттєвого поліпшення

інвестиційного середовища в нашій країні.

Таким  чином,  одним  з  основним  важелів,  що  сприяє  активізації

інтеграційного  процесу  є  інвестиційний  клімат.  Для  його  покращення,

необхідно  сформувати  стабільну  державну  політику  у  сфері  іноземного

інвестування,  розраховану  на  довгострокову  перспективу  та  розробити

обґрунтовану  державну  стратегію  залучення  іноземних  інвестицій  з

урахуванням  національних  цілей  та  пріоритетів.  Це  сприятиме  підвищенню

інвестиційної  привабливості  вітчизняних  харчових  підприємств  на

міжнародному ринку капіталу та сприятиме активізації інтеграційного процесу.
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