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Аналіз факторів впливу на ефективність економічного управління сільськогосподарськими
підприємствами в Україні
У статті проаналізовано основні механізми формування світової системи виробництва та продажу овочів. Автор
визначає фактори впливу міжнародної економічної інтеграції на ефективність функціонування аграрного сектору
України. Було визначено її важливість та необхідність для стабільного економічного розвитку сільськогосподарських
підприємств. Автор досліджує співпрацю між національними економіками різних країн з метою усунення
торговельних бар’єрів, а також конвергенцію ринків кожної країни з метою створення загального ринку.
У статті узагальнено та обґрунтовано основні напрямки регулювання українського ринку овочів та можливості
інтеграції вітчизняних сільськогосподарських підприємств сектору овочівництва у світовий ринок.
Ключові слова: глобалізація, інтеграційні процеси, міжнародна торгівля, зарубіжний досвід, експорт, економічне
зростання, овочі.
Класифікація JEL: L22, Q13.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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В статье проанализировано основные механизмы формирования мировой системы производства и продажи
овощей. Автор определяет факторы влияния международной экономической интеграции на эффективность
функционирования аграрного сектора Украины. Была определена её важность и необходимость для стабильного
экономического развития сельскохозяйственных предприятий. Автор исследует сотрудничество между
национальными экономиками разных стран с целью устранения торговых барьеров, а также конвергенцию рынков
каждой страны с целью создания общего рынка.
В статье обобщены и обоснованы основные направления регулирования украинского рынка овощей и возможности
интеграции отечественных сельскохозяйственных предприятий сектора овощеводства в мировой рынок.
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экономический рост, овощи.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

