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У статті досліджено основні тенденції забезпечення ресурсами підприємства 
м'ясопереробної промисловості в умовах глобалізації. Запропоновано про-
ведення моніторингу ефективності діяльності підприємства на основі стра-
тегії ресурсозбереження. 
Ключові слова: ресурси, м'ясопереробна промисловість, глобалізація, моні-
торинг, стратегія ресурсозбереження. 
 

В статье исследованы основные тенденции обеспечения ресурсами предп-

риятия мясоперерабатывающей промышленности в условиях глобализа-
ции. Предложено проведение мониторинга эффективности деятельности 

предприятия на основе стратегии ресурсосбережения. 
Ключевые слова: ресурсы, мясоперерабатывающая промышленность, гло-
бализация, мониторинг, стратегия ресурсосбережения. 
 

At the article investigated the main trends of providing of resources for 

enterprises of meat processing industry in globalization conditions. Proposed to 

spend monitoring of affectivity of activity enterprise on the base of strategy of 

resource saving. 

Keywords: resources, meat processing industry, globalization, monitoring, 

resource saving strategy.  

 

Проблеми розвитку м'ясопереробної промисловості потребують постійної 
підтримки збоку органів влади для забезпечення продовольчої безпеки країни в 
сучасних умовах глобалізації і міжнародної економічної інтеграції, а також впро-
вадження стратегії ефективного використання ресурсів підприємствами для під-
вищення конкурентоздатності вітчизняної продукції.  
Тому для вітчизняної наукової спільноти є актуальним завданням зосередити 

увагу на основних тенденціях забезпечення ресурсами ефективного розвитку пі-
дприємств м'ясопереробної промисловості. 
В роботах вітчизняних науковців, серед яких В. Андрійчук [1], В. Гончаров 

[2], О. Драган [3], П. Заремба [4], О. Мазуренко, М. Прямухіна, Д. Маламуд,            
В. Ситник [5], П. Саблук [5], В. Яценко, широко обговорюються проблеми та пе-
рспективи розвитку м’ясопереробної промисловості за сучасних умов. Активну 
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позицію займають вітчизняні вчені щодо розробки державних програм розвитку 
тваринницького комплексу сільськогосподарського виробництва, програми роз-
витку тваринництва «Відроджене скотарство», як якісної сировини підприємств 
м'ясопереробної промисловості [6]. 

Але залишається невирішеною проблема ефективності використання ресур-
сів підприємств м'ясопереробної промисловості за умови глобалізації економіки. 

Мета написання статті полягає у дослідженні сучасного стану та основних 
тенденцій забезпечення ресурсами м'ясопереробної промисловості як основного 
фактору ефективності діяльності підприємств галузі. 
За результатами дослідження серед основних факторів підвищення ефекти-

вності діяльності підприємств м'ясопереробної промисловості виділено забезпе-
чення та ефективне використання підприємствами ресурсів: матеріальних, у то-
му числі сировиною, сучасними основними виробничими засобами, впрова-
дження інноваційних технологій, трудовими ресурсами та природними (водні та 
земельні ресурси, тощо). 
На підприємствах м'ясопереробної промисловості визначають високу матері-

алоємність одиниці виробленої готової продукції, тобто витрати основної сиро-
вини – м'яса і допоміжних матеріалів у натуральному і в грошовому вимірі у роз-
рахунку на одиницю кінцевої продукції. Тому, в умовах глобалізації економіки, 

членства України в СОТ, важливим зовнішнім чинником забезпечення конкуре-
нтоздатності та ефективності діяльності є державна підтримка розвитку тварин-

ництва, свинарства та птахівництва, як основної сировинної бази підприємств 
м'ясопереробної промисловості. 
Внаслідок лібералізації торгівлі продовольчий ринок України зазнав активно-

го заповнення імпортним м'ясом та субпродуктами, частка яких у 2008 р. склала 
43% в структурі приросту. Об'єми постачань м'яса та субпродуктів у 2008 р. у 
порівнянні з аналогічним періодом 2007 р. виросли в 5,2 разів. Починаючи з  
2009 р. їх імпорт на Україну за офіційними даними знижується, і у 2010 р. скла-
дає 457,9 млн  дол. США (54,3% рівня 2008 р.). За натуральними показниками у 
2010 р. було імпортовано м'яса і харчових м'ясопродуктів птаха – 148,4 тис. т 
(45,1% всього імпорту м'ясопродукції), свинини свіжої, мороженої – 102 тис. т 
(31%), сала без пісних частин, свинячого і пташиного жиру – 38,7 тис. т (11,8%) 

субпродуктів харчових КРС і інших тварин – 36,6 тис. т (11,1%), яловичини –     

3,4 тис. т (1%)[7]. Основні постачальники свинини в Україну – Польща та Німеч-
чина.  
Традиційно критерій продовольчої залежності країни визначається як частка 

продовольчого імпорту у загальному обсязі продовольчого споживання, що не 
повинен перевищувати 30%. Аналогічно ми пропонуємо визначати Критерій си-

ровинної залежності м'ясопереробних підприємств, як частку імпорту сировини 

м'ясопродуктів у загальному обсязі м’ясопереробних підприємства.  
Таким чином, необхідно враховувати позитивні і негативні чинники глобалі-

зації, що впливають на зростання залежності виробництва м'яса та м'ясопродук-
тів від державної підтримки, посилення конкуренції на ринку під напливом м'яс-
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ної продукції з-за кордону і реальної загрози скорочення об'ємів національного 
виробництва м'ясопереробних підприємств. 
Загальний об'єм виробництва м'яса у забійній вазі в Україні у період 1990–

1995 рр. майже вдвічі скоротився з 4,4 млн  т до 2,3 млн  т внаслідок падіння рів-
ня рентабельності вирощування худоби і птиці, скорочення поголів’я, встанов-
лення нераціональної структури поголів’я, переходу до дрібнотоварного вироб-
ництва вищими витратами кормів на виробництво одиниці ваги за одиницю часу. 
Впродовж останніх років загальний обсяг виробництва м'яса стабілізувався на 
рівні 1,9 млн  т, але відзначаються структурні зміни за його видами [7, С. 180]. 

 Неможливість збереження стабільного рівня обсягів поставок продукції тва-
ринництва та закупівельних цін на м’ясо, які б забезпечували рентабельність 
сільгоспвиробників та задовольняли потреби переробної промисловості призвела 
до збільшення надходження частки імпортної продукції тваринництва на пере-
робні підприємства України (рис. 1). 

Надходження м'яса та субпродуктів на переробні 

підприємства України 1995-2009рр
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Рис. 1. Надходження м’яса та субпродуктів на переробні підприємства  

України в 1995–2009 рр. 
Таким чином, за даними офіційної статистики по Україні при загальному 

зменшенні рівня виробництва основного виду продукції тваринництва – 

м’яса у забійній вазі, ще більш значним є темп зниження її надходження на 
м’ясопереробні підприємства.  
Одним з важливих напрямків забезпечення ефективності діяльності м'ясо-

переробних підприємств є інтегрування виробництва, переробки і реалізації 
м’ясної продукції, що дозволить зменшити рівень коливань закупівельних 
цін. Позитивним прикладом переваг розвитку потужних комплексів є форму-
вання м'ясокомбінату ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у Червоноармійському районі 
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Донецької області, ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» у Хмельницькій обла-
сті та інші. 
Вертикально інтегрована агропромислова кампанія ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» 

на сьогодні промисловий потенціал використовує на 40%. У стратегічних 
планах комбінату забезпечити обсяг виробництва м'ясопродуктів до 52 тис. т 
за рік, або до 160 т за добу.  
В Луганській області найбільшим м'ясопереробним підприємством є Лу-

ганський м'ясокомбінат з виробництвом до 20 т м'ясопродуктів на добу. На 
сьогодні, продукція Луганського м'ясокомбінату завдяки високій якості про-

дукції ще витримує конкуренцію з м'ясопродуктами від ПрАТ «АПК-

ІНВЕСТ», проводить стратегію захоплення ринку, але ця структура має до-

сить суттєві переваги за рахунок ефективного ресурсозабезпечення свого ви-

робництва. Отже, стратегічним завданням вітчизняної м’ясопереробної про-

мисловості є створення сприятливих умов інтегрування виробництва, пере-
робки і реалізації м’ясної продукції, що дозволить досягти рівня якості, дос-
татнього для конкуренції на світовому та вітчизняному ринках. 
Оптовий товарооборот ковбасних виробів у 2009 р. склав 2180,4 млн  грн, 

що майже в 1,87 рази більше рівня 2006 р. У 2008 р. зафіксовано найбільше 
зростання споживчих цін виробників на ковбасні вироби на 20,6% порівняно 

з 2007 р. З 2009 р. відзначається стабілізація темпу зростання споживчих цін 

на рівні 9,4%-8,7% до попереднього року. Але зростання споживчих цін ви-

робників на ковбасні вироби у 2009 р. порівняно з 2006 р. складає 167%-

170%. Отже, ковбасні вироби в Україні подорожчали впродовж 2006-2009 рр. 
майже в півтора-два рази. Таким чином, оптовий товарооборот ковбасних ви-

робів в Україні за досліджуваний період зріс майже цілком за рахунок під-

вищення цін виробників ковбасних виробів [7]. В Луганській області вироб-

ництво ковбасних виробів у натуральному виразі у 2010 р. скоротилось порі-
вняно з рівнем 2006 р. майже на 4,8 тис. т [8].  

Також одним з першочергових завдань для м’ясопереробної галузі, врахо-

вуючи загальний рівень зносу основних виробничих фондів підприємств, є 
потреба переозброєння сучасним енергозберігаючим обладнанням, яке до-

зволить підвищити продуктивність праці основного виробничого персоналу. 
Успішні українські м'ясопереробні підприємства активно впроваджують ін-

новаційні технології: від менеджменту до виробничих процесів на підприєм-

стві.  
Інноваційно-інвестиційні вкладення в оновлення основних засобів переро-

бних підприємств необхідні тому, що знос основних засобів м'ясопереробних 

підприємств складає 60-80%. На підприємствах Луганської області цей пока-
зник дещо нижчий та склав у 2010 р. в середньому 47% за рахунок введення в 
дію нових основних засобів та проведення ремонтних робіт будівель та спо-

руд м'ясопереробних підприємств. Впродовж 2005–2010 рр. загалом по обла-
сті введено в експлуатацію нових основних засобів на м'ясопереробних підп-

риємствах загальною вартістю 178,8 млн  грн, що складає 50,7% загальної 
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первісної вартості основних засобів на кінець 2010 р. Дослідження динаміки 

коефіцієнту оновлення вартості основних засобів м'ясопереробних підпри-

ємств Луганської області впродовж 2002–2010 рр. показало, що за офіційни-

ми даними на окремих підприємствах проведено повне оновлення основних 

засобів (Краснодон, Перевальський р-н, окремі м’ясопереробні підприємства 
Луганська (ΣКо >1,0).  

Комерційні банки останнім часом приділяють значно більше уваги креди-

туванню підприємств переробної промисловості, але обсяги та умови креди-

тування не відповідають потребам товаровиробника м’ясопродукції. Банк ре-
конструкції і розвитку разом з Продовольчою і сільськогосподарською орга-
нізацією ООН (ФАО) проводять дослідження м'ясопереробної промисловості 
в Україні, для визначення майбутніх потреб у фінансуванні мясопереробної 
галузі. Група підприємств «Глобино», одне з найбільших м’ясопереробних 

підприємств в Україні, уже отримало від ЄБРР кредит на суму 25 млн  дол. 
США.  

Таким чином, ефективність діяльності підприємств м'ясопереробної галузі 
великою мірою залежить від забезпечення ресурсами. Основними елемента-
ми операційних витрат з реалізованої продукції м'ясопереробних підприємств 
Луганської області є матеріальні – 80%, витрати на оплату праці 9%-10% та 
амортизація – 4%. Тому ці витрати необхідно щоденно відстежувати за про-

цесами, де вони здійснюються (таблиця). 
Таблиця 

Основні показники ефективності діяльності м'ясопереробних підприємств 
Луганської області впродовж 2005–2010 рр. 

Показники 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Реалізована продукція, млн  грн 
 

416,3 486,5 591,8 818,7 762,4 805,9 

Прибуток, млн  грн 
 

33 47,1 26,9 33,9 28 20,7 

Активи, млн  грн 
 

161,6 235,7 220,7 237,1 274,4 294,5 

Первісна вартість ОЗ, млн  грн 
 

181,7 210,5 245,5 280,6 311,9 339,9 

Матеріаломісткість продукції, грн 
 

0,75 0,77 0,79 0,79 0,82 0,81 

Амортизація реалізованої продукції, 
грн/грн 
 

0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 

Трудомісткість реалізованої продукції, 
грн 
 

0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 

Продуктивність праці 
 

10,87 8,55 8,16 9,16 7,92 6,56 

Рентабельність реалізації, % 
 

7,9 9,7 4,5 4,1 3,7 2,6 

Рентабельність активів, % 
 

20,4 20,0 12,2 14,3 10,2 7,0 
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                                                                                                              продовження таблиці 
Рентабельність ОЗ, % 
 

18,2 22,4 11,0 12,1 9,0 6,1 

Рентабельність власного капіталу, % 
 

24,4 24,4 14,2 16,4 11,8 8,0 

Рентабельність витрат, % 
 

8,8 10,2 4,7 4,4 3,6 2,4 

Коефіцієнт (швидкість) обороту 
 

0,069 0,074 0,086 0,084 0,094 0,086 

Період обороту, років 
 

14 14 12 12 11 12 

Фондовіддача 
 

2,3 2,3 2,4 2,9 2,4 2,4 

Розраховані коефіцієнти визначають ефективність використання ресурсів 
підприємства. Найбільш показовими є коефіцієнти рентабельності для розра-
хунку долі прибутку на авансований капітал підприємства.  

 Рентабельність реалізації на м’ясопереробних підприємствах Луганської 
області має динаміку до зниження, що свідчить про збільшення витрат, що 

перевищують темпи росту прибутку. У 2009–2010 рр. рівень рентабельності 
реалізованої продукції зменшився до 3,6%-2,4% [8]. Про зниження ефектив-
ності використання авансованого капіталу свідчить зменшення рівня рента-
бельності активів до 7% у 2010 р.  
Стійке оновлення основних засобів м'ясопереробних підприємств Луган-

ської області впродовж 2002–2010 рр. поряд зі зниженням рентабельності ви-

користання основних засобів свідчить про необхідність вдосконалення стру-
ктури основних засобів та їх неефективне використання (не на повну потуж-

ність). Рентабельність власного капіталу скоротилась в 3 рази впродовж 

2005–2010 рр. і склала 8% у 2010 р. При зниженні рівня прибутку, зниженні 
обсягів виробництва у натуральному виразі, зростання власного капіталу під-

приємств свідчить про його неефективне використання або оновлення основ-
них засобів м'ясопереробних підприємств Луганської області в розрахунку 
окупності за декілька років. Отже, проведений аналіз за основними фінансо-

вими показниками свідчить про зниження ефективності діяльності м'ясопе-
реробних підприємств Луганської області. 

Основні ресурси  Забезпечення реалізації стратегічних цілей  

фінанси 

Грошові ресурси: 

- кредитні ресурси; 

- інвестиційний капітал; 
- власні обігові грошові кошти 

- збереження продовольчої безпеки галузі; 
- прибуток підприємства; 
- обіг грошових потоків  

клієнти 

Інформаційні ресурси: 

- зв'язки між виробниками м'яса, 
переробною і пакувальною га-
лузями ;  

- торгові марки, відомі бренди 

- задоволення потреб споживача м’ясопродукції; 
- виконання договірних зобов'язань поставок; 
- забезпечення інтеграційних формувань  
 з сільгоспвиробниками;  

- виконання маркетингової стратегії щодо ринків 
збуту  
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виробничі бізнес-процеси 

Матеріальні ресурси: 

- м'ясо та субпродукти; 

- пакувальний матеріал та тех-
нологічні добавки; 

- енергоносії, вода, земля; 
- основні засоби, устаткування  

- виробництво якісної м’ясопродукції; 
- використання виробничого потенціалу підприємс-
тва; 

кадри, навчання та розвиток 
Трудові ресурси: 

- висококваліфіковані кадри; 

- сучасні ресурсозберігаючі та 
інноваційні технології (у т.ч. ін-

новаційні технології системи 

менеджменту  

- забезпечення робочими місцями населення; 
- забезпечення висококваліфікованим управлінсь-
ким персоналом ; 

- підвищення продуктивності праці основного робі-
тничого персоналу; 
- впровадження стратегічних планів  

Рис. 2. Ефективне використання ресурсів, як забезпечення реалізації  
стратегічних цілей підприємства 

 

Система фінансового моніторингу на практиці застосовується як розроб-

лений на підприємстві механізм постійного спостереження за найважливі-
шими показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фа-
ктичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень. Її 
недоліком є проведення контролю за даними місячної звітності, що значно 

збільшує розрив між моментом одержання інформації та прийняттям рішен-

ня. Щоб уникнути невизначеності результатів фінансового контролю, ми 

пропонуємо проводити на підприємстві моніторинг «за відхиленнями» від 

завданих значень основних показників, у тому числі цілого ряду не фінансо-

вих показників. 
Ми пропонуємо проводити моніторинг ефективності діяльності підприєм-

ства, як підсистему об'єднуючу основні процеси і окремі підпроцеси, з вико-

ристанням як фінансових так і не фінансових показників діяльності підпри-

ємства по перспективам: фінанси, клієнти, виробничі бізнес-процеси, кадри 

та розвиток (рис. 2). 

Таким чином, відповідно до стратегії підприємства м’ясопереробної га-
лузі, внутрішні процеси характеризуються метою його діяльності та нерозри-

вно пов’язані із стратегією розвитку АПК в умовах глобалізації, а саме: ефек-
тивного використання ресурсів та збереженням продовольчої безпеки країни.  

Тому стратегічні цілі окремих підприємств поряд з перспективами отри-

мання стабільних прибутків від діяльності та обігу грошових потоків повинні 
враховувати соціально-технічні чинники: поєднуючи чинники соціального 

компоненту (збереження продовольчої безпеки країни, задоволення потреб 

споживача м’ясопродукції, забезпечення робочими місцями населення) з тех-

нічним компонентом (оновлення устаткування, запровадження сучасних ре-
сурсозберігаючих технологій). 
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