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THE BASIS
OF DEVELOPMENT TRENDS
OF ENTERPRISES IN MEAT-

PROCESSING INDUSTRY
Перераховуються та обґрунтовуються
основні напрямки розвитку підпри-
ємств м’ясопереробної промисловос-
ті, які дозволять компаніям ефективно
конкурувати на вітчизняному та іно-
земному ринках.

The thesis grounds and enumerates
main development trends of the meat-
processing industry enterprises which

give the companies to compete on
national and foreign markets.

На сьогоднішній день підприємства м’ясопереробної промис-
ловості (МПП) знаходяться у скрутному становище і потребують
дієвих заходів по виведенню їх на стабільний шлях розвитку.

Для подолання кризових явищ у тваринництві, збільшення об-
сягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів, підвищення ефектив-
ності м’ясопереробних підприємств необхідно здійснити ряд ор-
ганізаційних і економічних заходів.

До організаційних заходів слід віднести впровадження науково
обґрунтованих форм організації виробництва, прогресивної техні-
ки і новітніх технологій, що сприятиме інтенсифікації галузей
АПК, підвищенню продуктивності праці і зменшенню втрат про-
дукції та непродуктивних витрат на її виробництво, зниженню со-
бівартості продукції. Тобто необхідно задіяти внутрішньогалузеві
та внутрішньогосподарські резерви, піднести дисципліну вироб-
ництва і раціонально організувати процес праці. До економічних
заходів відносяться: удосконалення механізму економічних відно-
син як на міжгалузевому, так і внутрішньогалузевому рівнях, які
забезпечать дотримання закону вартості у формуванні цінової по-
літики, враховують терміни обороту капіталу в галузях народного
господарства при формуванні кредитної й податкової систем.

Основними напрямками розвитку підприємств м’ясоперероб-
ної промисловості (МПП) України є:

1. Забезпечення підприємства МПП високоякісною сировиною.
2. Проведення реконструкції та технічного переоснащення ді-

ючих підприємств.
3. Розроблення та впровадження сучасної ефективної техноло-

гії виробництва.
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4. Створення сприятливих умов для інвестиційної активності.
5. Розвиток вертикальної і горизонтальної інтеграції.
Ефективна робота м’ясопереробних підприємств залежить на-

самперед від гарантованого і стабільного надходження необхід-
ної кількості сировини високої якості для її переробки. Для цього
вкрай важливо забезпечити відновлення і нормальний розвиток
галузей, зайнятих виробництвом м’яса. Кардинальними напря-
мами розвитку галузей тваринництва є зростання обсягів вироб-
ництва продукції, зниження її собівартості, підвищення продук-
тивності праці, впровадження досягнень науки в галузі селекції
та племінної роботи, відтворення стада, поліпшення організації
годівлі й забезпечення тварин повноцінними кормами тощо.

Тому на сучасному етапі системою економічних заходів до-
цільно передбачити державну підтримку виробництва продукції
тваринництва, яку слід спрямувати на інтенсифікацію ведення
тваринництва, зростання продуктивності тварин, здешевлення
виробництва продукції, податкові пільги. Такий підхід дасть змо-
гу значно підвищити ефективність м’ясної промисловості країни.

Одним з визначальних чинників, який негативно вплинув на
динаміку ефективності виробництва м’яса, стало суттєве відста-
вання його ланок у науково-технічному прогресі, що відобрази-
лося у застарінні матеріально-технічної бази підприємств, низь-
кому рівні впровадження і використання новітніх технологій
організації виробництва продукції, відставанні від кращих світо-
вих стандартів її якості, недостатній рівень її конкурентоспромож-
ності на світових ринках за показниками питомих витрат природ-
них і виробничих ресурсів, якості і цін.

Матеріально-технічна база м’ясопереробної галузі потребує
технічного переоснащення. Близько третини м’ясокомбінатів роз-
ташовані у непристосованих приміщеннях, значна їх частина
працює на фізично й морально зношеному обладнанні. Галузь
терміново потребує сучасне ефективне обладнання для первинної
переробки худоби і м’яса; фасувальної, пакувальної техніки; хо-
лодильного устаткування тощо.

Одним з основних напрямків розвитку галузі є створення сприят-
ливих умов для інвестиційної активності — підтримка середньост-
рокового й довгострокового комерційного кредиту, реалізація інве-
стиційних проектів і програм, у тому числі й державна підтримка.

Перспективною формою організації виробництва є аграрно-
промислова інтеграція, яка являє собою процес поєднання сільсько-
го господарства і промисловості, економічною передумовою є без-
перервність науково-технічного прогресу, що ґрунтується на сукуп-



190

ності виробничих взаємовідносин і різною мірою проявляється й
удосконалюється протягом усього розвитку суспільного виробниц-
тва. Забезпечення гарантованого виробництва продукції, каналів її
реалізації та усунення втрат закономірно зумовлює організацію, з
одного боку, виробничих підрозділів у середині господарства для
промислової переробки, доведення продукції до товарного вигляду і
споживача, тобто формування інтегрованих господарських струк-
тур, а з другого — кооперування, інтеграцію та створення на цій ос-
нові регіональних (територіальних) галузевих аграрно-промислових
формувань (професійних об’єднань, асоціацій, корпорацій, концер-
нів, аграрно-промислово-фінансових груп), у яких органічно розви-
вається виробництво, промислова переробка, зберігання і реалізація
кінцевої продукції з виходом на внутрішній та зовнішній ринки.

Отже до розвитку компаній МПП необхідно підходити комплекс-
но, це повинна бути система яка включає складові, що перераховані
вище. Таке поєднання дозволить підприємствам не просто вижити, а
й ефективно конкурувати на вітчизняному ринку та закордоном.
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FEATURES OF THE
RESOURCE ENSURING

OF DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES

Тези присвяченні дослідженню теоре-
тичних засад формування системи
ресурсного забезпечення розвитку
підприємства. Визначено головні
складові, що формують її концепту-
альний базис.

Theses dedication research of
theoretical principles of forming of the

system of the resource providing of
development of enterprise. Certainly

main constituents which form it
conceptual base.

Як відомо, ефективність функціонування та розвитку підпри-
ємств досягається через оптимізацію складу і обсягів ресурсів, що
формують фактори виробництва. Сукупність ресурсів підприємства
створює базу для формування його ресурсного забезпечення, оскіль-
ки система ресурсів більшою мірою належить до опису потоків ре-
сурсів, що використовуються у виробничому процесі, тоді як ресур-
сне забезпечення передбачає насамперед наявність джерел ресурсів.




