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З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я К О Н К У Р Е Н Т О С П Р О М О Ж Н О С Т І 

О В О Ч Е К О Н С Е Р В Н О Г О П І Д К О М П Л Е К С У А П К 

У РИНКОВИХ УМОВАХ 

статті проаналізовані теоретичні засади забезпечення конкурентоспрачожноЗш 

овочеконсервного підкомплексу .АПК. Особлива увага приділена пювищенню якості та кок-

курентоспроможності овочів за рахунок виробництва екологічно чистої продукції. 
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гічно чиста овочева продукція, афовиробнинтво. 

І. Вступ. Овочі та продукти їх переробки г основними складовими що* 

денного раціону населення і як повноцінні продукти харчування, і як фунщ 

ціональні продукти, тобто ті, що мають лікувально-профілактичну дію. Саме; 

тому формування конкурентоспроможного виробництва овочеконсервної 

прод\-кції у сільськогосподарських підприємствах є однією з найшж.тивішиЯ 

задач вирішення продовольчої безпеки країни та успішного розвитку аграр 

ного ринку України. 

Теоретичні та методичні засади формування і функціонування організ*-; 

ційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності овоче»! 

консервного иідкомплексу АПК залишаються поки що малодослідженимй: 

Окремі аспекти цих проблем знайшли певне відображення в наукових працях 

Борщевського П.П., Гальчинської В.А., Ганечко Л.О., Доброзорової О С , Кр 

воручко В.І., Ручкіна О.В., Рудь А.М., Скляревського М.О., Шумейко А. 

та інші. 

II . Постановка завдання. Вивчення теоретичних аспектів організацій

но-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності овочекон

сервного підкомплексу АПК, спрямованого на забезпечення ефективного 

розвитку галузі та високої якості продукції у ринкових умовах. 

Ш. Результати. Організаційно-економічний механізм підвищення кон

курентоспроможності овочеконсервного підкомплексу АПК необхідно роз

глядати як систему економічних, організаційних, технологічних та екологіч-
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щсс важелів та методів управління якістю овочевої продукції, які у процесі 

• ізаемодії забезпечують сукупність високих споживчих якостей овочів та про

дуктів їх переробки і стабільний попит на них на агроринку при оптимальних 

затратах на їх виробництво і достатньому рівні цін для товаровиробників при 

реалізації овочевої продукції споживачам за різними каналами збуту, що га

рантує ефективне ведення овочівництва в ринкових умовах. Ринок овочекон

сервної продукції при цьому визначається як сукупність обмінних операцій, 

які регулюють товарно-грошові відносини товаровиробників та споживачів 

| овочів та продуктів їх переробки та визначають рівень конкурентоспромож

ності цих видів продукції на ринку. 

Результати виробництва овочеконсервної продукції залежать від виливу 

ріділого комплексу економіко-організаційних чинників: а їраіехнічних, техно

логічних, організації управління, системи планування, маркетингу, реоргані

зації та ресгруктиризації підприємств, механізму лізингу і оренди, ціноутво

рення, фінансово-кредитної політики підприємства, системи стимулювання 

підвищення конкурентоспроможності виробництва, страхування підприєм-

, ницького ризику та ін. 

Як засвідчує світовий досвід, в умовах ринкової економіки та конкурент

ної боротьби саме якість виступає основою виживання сільськогосподарсь

ких товаровиробників, критерієм оцінки результативності їх господарської 

діяльності. Якість овочевої продукції являє собою сукупність біологічних та 

споживчих властивостей, яка задовольняє індивідуальні потреби покупців. 

Підвищення якості та конкурентоспроможності овочів тісно пов'язано з 

виробництвом екологічно чистої продукції, яка забезпечує споживачу висо

ку якість та свіжість продуктів, вищі смакові якості овочів, екологічну безпе

ку харчування, відсутність генетично модифікованих організмів. Технологія 

виробництва екологічно чистої овочевої продукції ("органіки") передбачає 

систему виробництва, яка забороняє або в значній мірі обмежує використан

ня синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту. Така 

система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, викорис

танні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин та рослинних 

добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічно

му обробітку грунтів та біологічних засобах боротьби із шкідниками з метою 

підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення пов

ноцінного живлення рослин та боротьби з бур 'янами та р і зноманітними 

шкідниками [1]. 
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Вні|уск; 

Основними перевагами екологічно чистої овочевої продукції є: 4 

- корисність для здоров'я: містить більше вітамінів та мікроелемеїггЯ 
ніж продукція, які вирощена за загальноприйнятою технологією: 

- безпечна, поживна, нефальсифікована продукція, вирощена без засгЯ 

сування штучних хімікатів, пестицидів та мінеральних добрив; : 

- не завдає шкоди навколишньому середовищу. 

- вироблена без генетично модифікованих організмів; | 

- зменшує залежність від невідтворюваних ресурсів; З 

- покладається на сучасне та наукове розуміння екології та грунтозна» 
ства, водночас використовуючи традиційні методи сівозміни культур з тиЯ 
щоб гарантувати родючість грунтів і забезпечити контроль над бур'янами • 
шкідниками [2]. 

Уряди багатьох країн, з метою заохочення фермерів запроваджувати ноЛ 

форми ведення сільськогосподарської діяльності та підтримки господарств-^ 

на період конверсії, коли можливі фінансові збитки, надають їм в ідповідаИ 

фінансову допомогу. Наприклад, у 2001 р в Польщі 'органічні"' господарстяИ 

отримували субсидії в розмірі 108 дол. на кожні 100 га ріллі, 38 дол. у розН 

рахунку на гектар пасовища (луків) та близько 150 дол. на кожен гектарЯ 

багаторічних насаджень. Крім того держава також частково компенсувалася 

варгість проведення сертифікації "органічних" господарств В Ірландії гос-'І 

подарства розміром менше 3 га в період конверсії отримують дотацію §й 

розмірі 242 євро/га, а після отримання статусу „органічного» господарства ЗЧИ 

121 евро/га. Для господарств, що мають земельні площі від 3 до 40 га, ця Я 

підтримка відповідно становить 181 і 91 євро/га. 

У 2002 році Україна зобов'язалася дотримуватися міжнародних п р и н - в 

иипів сталого розпитку, де органічне аграрне пироопиптво є основним на- Ш 

прямком розпитку у сільському господарстві. Проте запроваджеїшя техно- Щ 

логій органічного агровиробнишва в Україні не набули поширення через Щ 

сощально-психологічні, інетитуційно-правові та фінансово-економічні чин- 1 

Для впровадження органічного агровиробігигггва в Україні необхідно І 
вирішит'и ряд проблем: 

- розробити та запровадити державну екологічну програму агровироб-
ігагггтза: 

- сформувати сприятливу урядову політику, нормативію-правову базу, і 

національні стандарти га систему сергифікашї органічної продукції: 
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- створити інфраструктуру сертифікаційних установ, асоціацій вироб-

Кр і в органічної продукції та відповідної торгівсльної мережі; 

- запровадити інформаційне-консультативне забезпечення та створити 

Щвмпетеніні дорадчі служби; 

І - спрямувати державну підтримку на період переходу до органічного 

нільського господарства: 

- посилити національну систему органічних гарантій для захисту украї-

Ирьклх споживачів; 

- підвищити рівень довіри споживачів до якості органічної продукції 

ВИЛАСЬ кого господарства; 

- інтегрувати у міжнародні структури (ЄС, НЮАМ) та забезпечити дос

туп на зовнішні ринки органічної продукції. 

Е» У лютому 2007 року у Нюрнбергу (Німеччина) під час проведення Все-

світнього конгресу з питань розвитку екологічно чистого сільськогосподарсь-

виробництва Україна була прийнята у члени Міжнародної федерації еко-

ргічного сільського господарства - ПЮАМ. Членство України в ГРОАМ за

безпечить розширення ринку екологічно чистої продукції сільськогосподарсь-

його виробництва в Україні на основі міжнародних стандартів, що дасть 

ожливість, з одного боку, наситити вітчизняний ринок "орган ічними" про

дуктами харчування, а з іншого боку, підвищити рівень експорту екологічно 

серіифікованої сільськогосподарської продукції. 

Якість овочів повинна забезпечуватися як у виробничому циклі, так і в 

процесі зберігання, переробки, транспортування, маркетингу, післяпродаж

ного обслуговування і повинна постійно контролюватися на окремих техно

логічних стадіях надходження овочевої продукції до споживачів. 

Розширення обсягів зберігання овочів у місцях їх вирощування забезпе

чить підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товарови

робників, так як розміщення сховиш безпосередньо у господарствах сприяє 

скороченню пікових навантажень на транспорт, витрат на доставку за раху

нок перевезення лише якісної продукції. 

Підвищенню конкурентоспроможності підприємств овочеконсервного 

підкомплексу АПК сприяють маркетингові дослідження, які дозволяють виз

начити мету відносно рівня продажу (на підставі оцінки обсягу ринку, визна

чення основних та потенційних споживачів), намітити рівень прибутковості, 

визначити рівень продажу, розробити стратегії дтя окремих сегментів ринку 

на підставі даних про кон'юнктуру кожного окремого ринку, встановити 
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фінансові цілі на підставі прогнозу продажної ціни товару, розробити стт. 

гію комунікації та заходи щодо просування товару на ринки, встановити 

елективні цілі та розробити стратегію розвитку підприємства 

Створення інтегрованих та кооперативних структур дасть можливій 

об 'єднати в одне ціле економічні інтереси ланок АПК (сільськогосподареІЯ 

ких товаровиробників, переробних підприємств та організацій торгівлі) ЯИ 

підвищити долю сільськогосподарських підприємств у ціні готової продай 

во.іьчої продукції Такі господарські формування за рахунок усунення поем 

редників у переробці та реалізації кінцевої продукції, які привласнюють» 

зв'язку з неурегульованими ціновим механізмом частину прибутку товаров 

робпика. мають можливість відшкодовувати свої витрати за рахунок власні 

коштів Крім того, постійні ітрогягом року грошові надходження за р е а лЗИ 

вану продукцію безпосередньо споживачеві дають змогу своєчасно ггоидбщі 

ти оборотні засоби, сплачувати заробітну плату та інше [ 3 ]. 

IV. Висновки. Для досягнення конкурентоспроможності овочеконсешИ 

ного підкомплексу АПК необхідно зосередити увагу на підвищенні якості Шк 

безпеки овочевої продукції, розширенні їх асортименту та забезпеченні щнй|1 

вого паритету. Маркетинг в овочеконсервному підкомшексі АПК є одним із І 

шляхів стимулювати зростання виробництва і реалізації овочевої щю.тукцЗйЩ 

основним завданням якого є нарощування випуску конкурентоспроможної
: 

овочевої продукції та обмеження виробництва тих з них, які не користуютьі; 

ся попитом. Створення регіональних інтегрованих систем дасть можливість! 

стабілізувати положення в овочеконсервному підкомплексі ЛПК та сприяти І 

розвитку його діяльності в умовах ринкової економіки. 
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Щ ФОРМУВАННЯ С И С Т Е М И Ф І Н А Н С О В И Х ІНДИКАТОРІВ 

ДЛЯ О Ц І Н К И Ф І Н А Н С О В О Г О СТАНУ П І Д П Р И Є М С Т В А 

(НА ПРИКЛАДІ П І Д П Р И Є М С Т В МАШИНОБУДУВАННЯ) 

:'. Уданій статті розгіядається проблема, пив 'язана з економічною діагностикою фінан

сового стану промислових підприємств. Розраховано за запропоновано набір агрегованих 
псових індикаторів на прикладі підприємств машинобудівної галузі. 

Щ'.. Ключові слова: фінансовий еган, фінансові індикаторі платоспроможність, ліквідність, 
1
 рентабельність. 

І. Вступ. Формування ринкової економіки в Україні, істотно змінило 

""умови діяльності підприємств всіх галузей: змінилися форми й методи дер

жавного регулювання, підсилився вплив зовнішнього середовища, підвищився 

рівень відповідальності керівників підприємств за самостійно прийняті уп

равлінські рішення. Управлінські рішення, які спрямовані на мінімізацію 

кількості непередбачуваних кризових ситуації та дієве їх подолання, повинні 

грунтуватися на результатах діагностики фінансового стану конкретного під

приємства. Досить гострою проблемою для сучасних промислових підпри

ємств є недостатній рівень забезпеченості суб'єктів господарювання мето

дичними рекомендаціями щодо діагностики кризи на ранніх стадіях її виник

нення, що дозволить вчасно запустити в хід певні механізми захисту або об

грунтувати необхідність проведення антикризових заходів. 

Розробкам методик діагностики фінансового стану підприємств присвя

чені праці таких вчених, як Бєляєва С.Г., Градова А.П., Грушенко В.И., Бала-

банова І.Т., Забродського В.А., Заруби В.Я., Кізіма М.О., Клебановій Т.С., 

Ковальова А.П., Терещенка О.О., Форрестера Д. , Хохотомлянського А.Л., 

Шима Д., та інших. Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях проблем

них аспектів діагностики банкрутства та фінансової кризи, потребують по

дальшого удосконалення вибір та градація фінансових показників, які вико

ристовуються в моделях за ступенем їх важливості для створення моделі оцін

ки фінансової кризи з урахуванням галузевої належності підприємств. На те-
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