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"Експортний потенціал харчової промисловості України"
Одним із найважливіших напрямів розвитку експортних можливостей
національної економіки є експортний потенціал харчової промисловості
України. Проблема розширення експортних можливостей та розвитку
експортного потенціалу харчової промисловості України на сьогодні є дуже
актуальною. Її вирішення вимагає системного підходу до вдосконалення
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства і здійснення
комплексу організаційно-економічних, управлінських і техніко-технологічних заходів, що сприятимуть посиленню конкурентних переваг підприємства та країни в цілому на зовнішньому ринку. Серед методів, що
були застосовані в рамках дослідження, можна виділити: статистичні
методи, аналізу, системності, наукового абстрагування та порівняння.
У результаті проведеного дослідження автором визначено, що зростання експортного продовольчого потенціалу є визначальним фактором
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, важливою ланкою зовнішньоторговельного обміну.
На сучасному етапі факторами, що стримують активну участь України
в експортно-імпортних операціях з агропродовольчими продуктами, є: брак
стратегічних та організаційних засад цієї діяльності на рівні держави;
недосконалість правової бази, невпорядкованість фінансово-платіжної
системи; низькі купівельна спроможність і попит населення; специфічні
умови формування ринкового середовища; наявність тіньової економіки.
Крім того, сучасна система контролю продовольчої продукції в Україні не
відповідає стандартам, які запроваджені в розвинутих країнах світу.
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