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продукції, яка забезпечується впровадженням міжнародних стандартів 
з якості та безпеки продукції; постійне оновлення технологічного 
обладнання; розроблення нових технологій та інформаційних мереж; 
наявність висококваліфікованого персоналу; створення власної 
сировинної бази; привабливість торгової марки. Зокрема, високо-
конкурентоспроможними на ринку стали м’ясокомбінати, що 
забезпечують комплексне перероблення сировини, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій та інших інновацій. 

Для стратегічного розвитку підприємств м’ясної промисловості 
на період до 2015 року необхідно: 

На державному рівні: розробити і затвердити Постановою Кабінету 
Міністрів України довгострокову стратегію розвитку м’ясної про-
мисловості до 2015 року; розробити дієву державну агропромислову 
політику у сфері розвитку тваринництва, яка б базувалася на 
стратегічному виборі нашою державою європейської інтеграції; надати 
статус державного органу управління розвитком м’ясної промисловості 
Національній асоціації виробників м’яса і м’ясопродуктів України 
«Укрм’ясо» та передбачити відповідне фінансування щодо вивчення та 
розповсюдження передового досвіду організації виробництва і праці, 
новітніх технологій, сертифікації і стандартизації; створити умови 
для залучення приватного капіталу для підприємств промисловості; 
забезпечити матеріальну та фінансову підтримку щодо створення 
науково-технічної та виробничої бази галузі для розроблення і 
впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, техніки та 
інших інновацій; гармонізувати українську систему стандартизації 
та сертифікації, а також норми, що регламентують санітарний 
контроль відповідно до європейських стандартів та ін. 

На рівні Національної асоціації виробників м’яса і м’ясопродуктів 
України «Укрм’ясо»: здійснити системний аналіз перспектив розвитку 
підприємств м’ясної промисловості та, на підставі отриманих 
результатів розробити «Галузевий план роботи щодо створення 
нових модернізованих зразків обладнання на період до 2015 року»; 
визначити критерії до проведення атестації виробництва підприємств; 
підготувати і подати уряду пропозиції щодо забезпечення 
конкурентоспроможності галузі в умовах співробітництва України з 
країнами Європейської Співдружності та ін. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 27 
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2. Що відноситься до внутрішніх факторів ефективності? 
3. Що відноситься до зовнішніх факторів ефективності? 
4. Що відображає показник ефективності діяльності? 
5. Яка послідовність проведення інтегральної оцінки ефективності 

діяльності підприємства? 
6. Наведіть приклад стратегічного розвитку для окремого 

підприємства (на власний вибір). 
7. Що відноситься до основних чинників конкурентоспроможності? 
8. Що є основою підвищення конкурентоспроможності під-

приємства? 
9. З якою метою проводиться оцінка конкурентоспроможності 

підприємства? 
10. Наведіть основні фактори забезпечення конкурентоспро-

можності. 
11. Наведіть можливі наслідки для різних галузей промисловості 

за умов вступу України у СОТ. 
 

Тести 27 
1. Теорія ефективності чітко розмежовує поняття: 
а) ефекту і ефективності; б) ефекту і витрат; 
в) ефективності і витрат; г) результат заходу і ефекту. 
 
2. Ефективність діяльності характеризується: 
а) індексами товарообороту; б) часткою ринку; 
в) структурою товарообороту; г) усі відповіді вірні. 
 
3. Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, 

то спостерігається: 
а) позитивний ефект; б) негативний ефект; 
в) вірні відповіді – а) і б); г) немає вірної відповіді. 
 
4. До внутрішніх факторів ефективності відносяться: 
а) оцінка наявності, стану та відтворення ресурсного потенціалу; 
б) формування умов ефективного використання та відтворення 

ресурсів; 
в) формування умов ефективного використання зовнішніх факторів; 
г) ідентифікація та оцінка впливу на ефективність. 
 
5. Результат конкурентних переваг підприємства, до яких нале-

жать певні характеристики товарів,умови виробництва – це: 
а) ефективність; б) конкурентоспроможність; 
в) методологічні підходи; г) ефект. 
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6. Дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних 
переваг підприємства: 

а) методичні підходи; б) аналітичні методи; 
в) графічні методи; г) якісні методи. 
 
7. Основою підвищення конкурентоспроможності підприємства є: 
а) ефективність; 
б) позитивний внутрішній ефект; 
в) стратегія; 
г) негативний зовнішній ефект. 
 
8. До основних факторів забезпечення конкурентоспроможності 

відносяться: 
а) стабільний фінансовий план; 
б) висока якість продукції; 
в) розвинута інформаційна система; 
г) вірні відповіді – а), б), в). 
 
9. Здійснення системного аналізу перспектив розвитку підприємств 

галузі відбувається на: 
а) мікрорівні; 
б) на рівні Національних Асоціацій підприємств; 
в) на державному рівні; 
г) немає вірної відповіді. 
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