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Стаття присвячена особливостям використання прогнозного аналізу для підвищення ефективності діяль-
ності м’ясопереробних підприємств. Детально розглянуто практичне використання множинної кореляції для 
прогнозування рівнів рентабельності продажу м’ясопереробного підприємства. Сформульовано конкретні 
аналітичні заходи, які спрямовані на підвищення ефективності вітчизняних м’ясопереробних підприємств.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена особенностям использования прогнозного анализа для повышения эффективности 
деятельности мясоперерабатывающих предприятий. Подробно рассмотрено практическое использование 
множественной корреляции для прогнозирования уровней рентабельности продажи мясоперерабатываю-
щего предприятия. Сформулированы конкретные аналитические мероприятия, направленные на повышение 
эффективности отечественных мясоперерабатывающих предприятий.
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Kolіada A.L. FEATURES OF USING FORECAST ANALYSIS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF MEAT 
PROCESSING ENTERPRISES

The article is devoted to the peculiarities of the use of predictive analysis for improving the efficiency of meat 
processing enterprises. The practical application of multiple correlations for forecasting profitability levels of meat 
processing enterprises is considered in detail. Provided concrete analytical measures aimed at increasing the effi-
ciency of domestic meat processing enterprises.

Keywords: forecast analysis, multiple correlation, efficiency of activity, meat processing enterprises, analytical 
measures.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. М’ясопереробна галузь є однією 
з найголовніших галузей харчової промис-
ловості України, оскільки ступінь її розвитку 
визначає рівень продовольчої безпеки кра-
їни, впливає на здоров’я та працездатність 
населення, а також розглядається як потен-
ційне джерело зміцнення позицій нашої кра-
їни на зовнішніх ринках. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність практичного використання 
м’ясопереробними підприємствами сучас-
ного прогнозного аналізу, який буде спрямо-
ваний на підвищення ефективності їх функці-
онування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним та практичним проблемам 
використання прогнозного аналізу присвя-
чена значна кількість праць таких вітчизняних 
та зарубіжних учених, як, зокрема, Т.І. Батра-

кова, В.М. Вовк, Р.М. Волчек, Н.В. Потриваєва, 
О.Г. Янковий. Водночас дискусійними, недо-
статньо вивченими та актуальними залиша-
ються питання методики прогнозного аналізу, 
спрямованого на підвищення ефективності 
діяльності вітчизняних підприємств.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чний науковий внесок науковців у цій сфері, 
питання використання прогнозного аналізу в 
практичній діяльності м’ясопереробних під-
приємств є найбільш дискусійним, потребу-
ють подальших досліджень, використання 
нових підходів і напрямів, а також вдоскона-
лення наявних методів з урахуванням специ-
фіки їхньої діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування вико-
ристання прогнозного аналізу для підвищення 
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ефективності діяльності м’ясопереробних під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. М’ясопереробна галузь України має 
особливості, такі як висока матеріаломіст-
кість продукції; зниження кількості худоби та 
птиці, що становить сировинну базу пере-
робних підприємств; невідповідність інтен-
сивності розвитку сировинної та переробної 
галузі потребам, що зробила цілком реаль-
ною проблему сировинного дефіциту; змен-
шення річного споживання м’яса на одну 
особу населення.

У зв’язку з цим надзвичайно важливими є 
вчасне виявлення, усунення та попередження 
виникнення негативних факторів, які вплива-
ють на діяльність м’ясопереробних підпри-
ємств. Використання прогнозного аналізу 
дасть змогу не лише отримати перспектив-
ний прогноз основних показників діяльності 
м’ясопереробних підприємства, але й підви-
щити ефективність їх функціонування.

Для прогнозування рівня ефективності 
функціонування підприємств м’ясопереробної 
галузі з урахуванням ступеня впливу на них 
найбільш значущих факторів з метою вчас-
ного реагування на них та розробки комплексу 
аналітичних заходів для нейтралізації цих 
проявів на ранніх стадіях вибрано множинну 

регресію. Оскільки рентабельність продажу, 
на нашу думку, має найбільше економічне 
значення, тому що характеризує ефектив-
ність виробничої та комерційної діяльності 
та найважливіший аспект діяльності підпри-
ємства, а саме реалізацію основної продукції, 
а також дає змогу оцінити частку собівартості 
в продажах, то вирішено саме цей показник 
прогнозувати з метою виявлення ступеня 
впливу найбільш значущих факторів на ефек-
тивність функціонування підприємств та роз-
робки аналітичних заходів, спрямованих на 
її підвищення. Практичне застосування мно-
жинної регресії буде здійснюватися на основі 
реальних показників діючого підприємства 
ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат», що зна-
ходиться в Одеській області та функціонує 
понад 15 років (табл. 1).

Результативним показником (Y) ми вибрали 
рентабельність продажу (в разі досліджува-
ного підприємства – збитковість продажу) (Y), а 
факторними показниками (X) – коефіцієнт спів-
відношення точки критичного обсягу до чистої 
виручки від реалізації продукції (Х1), коефіці-
єнт співвідношення темпів зростання сукупних 
витрат до темпів зростання сукупних доходів 
(Х2) та коефіцієнт фінансового ризику (Х3).

Для проведення прогнозного аналізу 
вибрано саме такі факторні показники, оскільки 

Таблиця 1
Чинники, які впливають на зміну основних критеріїв ефективності  

функціонування ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат»

Роки Збитковість 
продажу

Коефіцієнт 
співвідношення точки 

критичного обсягу 
продажу до чистого 

доходу від реалізації 
продукції

Коефіцієнт 
співвідношення 

темпів зростання 
сукупних витрат 
підприємства та 
темпів зростання 
сукупних доходів

Коефіцієнт 
фінансового 

ризику

2006 0,11 0,36 0,95 1,62
2007 0,09 0,38 0,94 1,67
2008 0,07 0,4 0,95 1,71
2009 0,04 0,43 0,95 1,79
2010 0,03 0,44 0,97 1,84
2011 0,02 0,45 0,99 1,89
2012 -2,02 0,54 1,14 1,92
2013 -3,02 0,59 1,27 2,51
2014 -3,66 0,95 1,3 3,62
2015 -7,41 0,96 1,43 4,73
2016 -9,49 0,97 1,56 5,84
2017 -10,3 0,98 1,69 6,95

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат»
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ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» перебуває 
у фазі життєвого циклу «спад», якому харак-
терні зростання точки критичного обсягу, зна-
чне перевищення темпів зростання сукупних 
видатків над темпами зростання сукупних 
доходів та підвищення фінансового ризику. 
У зв’язку з цим постійний моніторинг та про-
гнозування вищезазначених показників є над-
звичайно важливими.

Перед безпосереднім прогнозуванням 
рентабельності продажу треба побудувати 
рівняння регресії за допомогою модуля «мно-
жинна регресія» в комп’ютерній програмі 
STATISTICA (версія 10, російськомовна).

Коефіцієнт канонічної кореляції R дорів-
нює 0,99642460, що свідчить про дуже тісний 
взаємозв’язок між змінними [1, c. 265; 2], а зна-
чення R2 показує, що 99,29% варіації рента-
бельності ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» 
пояснюються змінами використаних факторів 
(рис. 1). На частку факторів, які не увійшли до 
моделі, припадає лише 0,61%.

Згідно з F-критерієм з надійністю Р = 0,95  
економетричну модель можна вважати адек-
ватною фактичним даним, оскільки значення 

цього показника дорівнює 370,92, а його 
p-значущість суттєво менша від прийнятого 
рівня значущості α = 0,05, а кожен факторний 
показник, який входить у модель, є статистично 
значущим, що підтверджується р-значеннями 
кожного коефіцієнта регресії, тобто ця модель 
є адекватною та надійною, на підставі чого 
можна проводити економічний аналіз та зна-
ходити значення прогнозу (рис. 2).

Отримана регресійна модель за допомо-
гою модуля «множинна регресія» має такий 
вигляд:

у = 8,43 – 6,19 х1 – 4,86 х2 – 0,66 х3.    (1)
Знаки перед факторами повністю відповіда-

ють економічним залежностям і свідчать про 
те, що за ступенем збільшення на одиницю 
коефіцієнта співвідношення точки критичного 
обсягу до чистої виручки від реалізації продук-
ції, коефіцієнта співвідношення темпів зрос-
тання сукупних витрат до темпів зростання 
сукупних доходів та коефіцієнта фінансового 
ризику рентабельність продажу зменшиться 
на 6,19%, 4,86% та 0,66% відповідно.

Для прогнозування величини рентабель-
ності продажу ТОВ «Єреміївський м’ясо-

 
Рис. 1. Результати множинної регресії  

ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат»

 
Рис. 2. Результати регресії для ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат»
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комбінат» на 2018 рік за допомогою рівняння 
регресії потрібно визначити орієнтовні зна-
чення факторних показників. Так, протягом 
останніх п’яти років простежується стійка тен-
денція до збільшення факторних показників. 
Можна припустити, що ця тенденція буде при-
сутня у 2018 році, а значення факторних показ-
ників за 2017 рік зростуть на 0,93%, 7,77% та 
15,95%, тобто будуть становити у 2018 році 
0,99; 1,82; 8,06 відповідно. Отже, з ураху-
ванням прогнозованих значень факторних 
показників та за допомогою рівняння регресії 
отримано точковий та довірчий інтервал про-
гнозного значення рентабельності продажу 
ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» (рис. 3).

Згідно з даними рис. 3 у 2018 році точко-
вий прогноз рентабельності продажу (Yпр) 
ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» становить 
-11,84%, а довірчий інтервал прогнозного зна-
чення з імовірністю Р = 0,95 (α = 0,05) матиме 
такий вигляд:

–13,11 ≤ Yпр ≤ -10,57.                (2)
Якщо у прогнозному періоді (2018 рік) 

коефіцієнт співвідношення точки критичного 
обсягу та чистої виручки від реалізації продук-
ції, коефіцієнт співвідношення темпів зрос-

тання сукупних витрат та темпів зростання 
сукупних доходів, коефіцієнт фінансового 
ризику ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» 
становитимуть 0,99; 1,82; 8,06 відповідно, то 
рентабельність продажу буде знаходитися в 
цьому інтервалі.

З метою прогнозування величини рен-
табельності продажу ТОВ «Єреміївський 
м’ясокомбінат» на 2019 рік за допомогою рів-
няння регресії визначені орієнтовні значення 
факторних показників з огляду на припу-
щення про збереження тенденції їх зростання 
на 0,93%, 7,77% та 15,95%, тобто вони пови-
нні становити 1,0; 1,96; 9,35 відповідно.

З огляду на дані рис. 4 у 2019 році точко-
вий прогноз рентабельності продажу (Yпр) 
ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» буде ста-
новити -12,86%, а довірчий інтервал прогноз-
ного значення з імовірністю Р = 0,95 (α = 0,05) 
матиме такий вигляд:

–14,38≤ Yпр ≤ -11,70.                (3)
Отже, результати прогнозного аналізу 

показали, що відсутність вчасного реагування 
на негативні фактори, які характерні ТОВ 
«Єреміївський м’ясокомбінат», в перспективі 
може призвести до підвищення збитковості 

Рис. 4. Точковий та інтервальний прогноз 
рентабельності продажу ТОВ «Єреміївський 

м’ясокомбінат» на 2019 рік

Рис. 3. Точковий та інтервальний прогноз 
рентабельності продажу ТОВ «Єреміївський 

м’ясокомбінат» на 2018 рік
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продажу, тобто суттєвого зниження ефектив-
ності його діяльності.

Висновки з цього дослідження. Обґрун-
тування результатів прогнозного аналізу на 
базі множинної кореляції дало змогу іденти-
фікувати поведінку підприємства за допо-
могою визначення впливу факторів на зміну 
рівнів збитковості продажу. Для підвищення 
ефективності діяльності ТОВ «Єреміївський 
м’ясокомбінат» рекомендовано вдатися до 
перепланування заборгованості, зокрема 
пролонгації кредитів, замороження, від-
строчки, списання боргів, обміну права влас-
ності на борг, анулювання, використання 
та збільшення позикового капіталу доти, 
доки його використання приведе до збіль-

шення рентабельності загального капіталу 
та ефекту фінансового левериджу [3, c. 52; 
4, с. 15; 5, с. 489]. Також необхідно оптимі-
зувати змінні та умовно постійні витрати, 
переглянути цінову та асортименту політику, 
оптимізувати структуру оборотного капіталу, 
запровадити систему управління якістю про-
дукції (стандарти ISO 9000).

Практичне вжиття запропонованого 
комплексу аналітичних заходів дасть змогу 
підвищити ефективність функціонування 
м’ясопереробних підприємств за допомо-
гою оперативного пошуку, мобілізації резер-
вів в умовах обмеженості ресурсів та впливу 
факторів внутрішнього і зовнішнього серед-
овища.


