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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
   

Актуальність теми. Економічна ефективність функціонування 
підприємства є однією з важливих проблем управління, яка дозволяє виявити 
фактори, що впливають на процеси використання ресурсів для виробництва 
продуктів та надання послуг. Сучасні підприємства здійснюють свою діяльність 
відповідно до визначених стратегічних цілей, що містять, як правило, мету 
підвищення економічної ефективності, яка вимірюється визначеним 
економічним ефектом за оптимальним розподілом наявних ресурсів. Ринкове 
середовище генерує сигнали попиту і пропозиції, підвищує відповідальність і 
самостійність підприємств всіх форм власності для прийняття управлінських 
рішень із забезпечення економічної ефективності підприємств. Фактори 
розвитку технічного прогресу, потреб споживачів, наявності сировинних, 
трудових та матеріальних ресурсів, державного та ринкового регулювання 
взаємодіють між собою й впливають на показники ефективності на всіх 
економічних рівнях. Не дивлячись на те, що починаючи з 90-х років в процесах 
функціонування підприємств різних галузей відбуваються зміни організаційно-
правових та господарських механізмів, націлених на підвищення економічної 
ефективності функціонування підприємств, тема наукових та практичних 
завдань її дослідження залишається актуальною.  

Для стратегічно важливих галузей національної економіки ефективність 
господарської діяльності підприємств, в першу чергу, пов’язана з 
виробництвом основних товарів, що забезпечують економічну безпеку 
держави. Серед таких галузей, цукрова промисловість характеризується тим, 
що її підприємства прив’язані до головного продукту – цукру, а його 
виробництво до єдиного вітчизняного джерела сировини – цукрових буряків. 
На процеси виробництва та переробки цукрових буряків впливають фактори 
природно-кліматичних коливань, умов землеробства, зберігання і 
транспортування. На початку 90-х років невідповідне державне регулювання та 
координація галузевого розвитку підприємств цукрової промисловості 
призвели до втрати виробничих потужностей цукрової галузі. Незважаючи на 
ряд різноманітних заходів та програм щодо підтримки галузі, багато з заводів 
були закриті, зменшились обсяги виробництва цукрових буряків та рівень 
продовольчої незалежності за показниками виробництва цукру був значно 
втрачений. Це пояснюється також наявністю на світовому ринку менш 
затратного у виробництві імпортного джерела – цукрової тростини. Досвід 
зарубіжних країн свідчить про необхідність запровадження системи захисту 
національного виробника в цукровій промисловості. Така позиція повинна 
стосуватись не тільки підприємств галузі, які входять до інтегрованих структур 
холдингового типу, а й інших підприємств цукрової промисловості. Крім того, 
виникає необхідність у пошуку шляхів щодо підвищення ефективності 
виробництва за рахунок запровадження повного циклу виробництва основної та 
побічної продукції на принципах інноваційності та сталості, розвитку 
партнерських відносин цукрових заводів із буряковиробничими 
господарствами. Сформований ефективний ланцюг від виробництва сировини 
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до готової продукції дозволить одержати позитивні результати не тільки для 
цукрових заводів, а й для інших учасників ланцюга, а також ефективного 
розвитку регіональної та національної економіки.  

Категорія “ефективність” розглядалась в наукових працях вчених 
економістів, яких сьогодні відносять до фундаторів економічних наук, таких як 
С. Брю, Дж. Гелбрайт, Я. Корнаї, К. Макконнелл, В. Парето, Д. Рікардо, 
П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер та ін.; гіпотези та постулати яких були 
розвинуті вченими-фундаторами управлінської науки П. Друкером, 
Р. Капланом, А. Маслоу, М. Месконом, Д. Нортоном, М. Портером та ін. Аналіз 
наукових праць виявив недостатність досліджень щодо економічної 
ефективності як результату функціонування підприємства в ринковому 
середовищі.  

Значний доробок у напрямі рішення визначеної наукової проблеми 
дослідження ефективності економічних явищ та процесів на всіх рівнях 
національної економіки, розвитку цукрової галузі, запровадження сучасних 
методів управління в сучасних умовах внесли: Д.І. Бабміндра, 
О.С. Багатиренко, В.С. Бондар, М.К. Бондарчук, О.М. Варченко, І.І. Вініченко, 
В.М. Геєць, М.С. Герасимчук, І.М. Дашко, О.С. Заєць, А.О. Заїнчковський, 
М.М. Іванов, Е.В. Імас, О.В. Кендюхов, Д.В. Крилов, І.В. Левицька, А.Г. Мазур, 
В.Я. Месель-Веселяк, Т.Л. Мостенська, Л.М. Пархоменко, О.Л. Польова, 
Т.В. Пуліна, В.П. Рябоконь, П.Т. Саблук, В.Д. Слюсар, С.Ю. Соколюк, 
М.М. Федоров, А.В. Фурса, А.В. Череп, Ю.О. Швець та ряд інших учених. 
Однак науково-практичні підходи щодо рішення проблем підвищення 
економічної ефективності підприємств цукрової промисловості,  
які перебувають під впливом змін зовнішнього й внутрішнього  
середовищ, недостатньо повно відображено в наукових працях, практичних 
розробках і це потребує поглибленого комплексного дослідження. Такі 
обставини зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету і завдання 
дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
Вінницького національного аграрного університету за темою “Дослідження 
розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону 
Поділля” (номер державної реєстрації 0115U001345), де автором запропоновано 
використовувати методику діагностики рівня ефективності господарської 
діяльності аграрних підприємств; у межах науково-дослідної роботи 
Національного університету харчових технологій за темою “Формування 
комплексної системи управління господарськими ризиками підприємств 
харчової промисловості” (номер державної реєстрації 0115U000377) автором 
запропоновано комплекс інноваційних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності використання ресурсів у господарській діяльності підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
теоретико-методичне обґрунтування напрямів ефективного розвитку 
підприємств цукрової промисловості та розробка практичних рекомендацій 
щодо підвищення їх економічної ефективності. 
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Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 
− поглибити сутність таких категорій як “економічна ефективність”,  

“соціально-економічна ефективність”, “ефективність виробництва” та системи 
їх оцінювання, визначити узагальнюючий та інші показники складових 
економічного та соціального розвитку підприємства цукрової промисловості; 

− обґрунтувати та запропонувати науково-методичний підхід до 
побудови системи комплексного оцінювання на основі розрахунку 
узагальнюючого показника економічної ефективності виробничої діяльності 
цукрового заводу; 

− систематизувати результати діяльності господарюючого суб’єкта на 
мікро-, мезо- та макро рівнях за виробничими та соціальними напрямами 
діяльності; 

− здійснити оцінювання економічної ефективності для підприємств 
цукрової промисловості за алгоритмом розрахунку узагальнюючих показників 
й за допомогою факторного аналізу та результатів практичних спостережень 
визначити чинники впливу на них у контексті виробничих, соціальних та 
управлінських складових; 

− сформувати рекомендації щодо запровадження науково-методичних 
підходів до моніторингу та діагностики показників економічної ефективності 
на підприємствах галузі; 

− виконати аналіз системи збалансованих показників Нортона-Каплана 
для подальшого удосконалення з метою запровадження комплексного 
оцінювання економічної ефективності функціонування підприємства цукрової 
промисловості; 

− обґрунтувати напрями диверсифікації виробничої діяльності цукрових 
заводів та визначити систему показників оцінювання ефективності переробки 
побічної продукції; 

− дослідити особливості запровадження на підприємствах цукрової 
промисловості системи внутрішнього управління фінансовими ресурсами для 
підвищення економічної ефективності функціонування підприємства на основі 
сучасних технологій поточного й оперативного управління; 

− здійснити аналіз стану сировинного забезпечення цукрових заводів та 
визначити напрями його удосконалення для формування системи 
взаємовідносин цукрового заводу з постачальниками сировини за принципами 
логістики. 

Об’єктом дослідження виступають процеси забезпечення ефективності 
функціонування підприємств цукрової промисловості. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, організаційно-
економічні та практичні механізми забезпечення ефективного функціонування 
підприємств цукрової промисловості. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження 
стали сучасні економічні теорії; концептуальні підходи до проблем оцінювання 
економічної ефективності, відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів. Для досягнення визначеної мети та окреслених завдань 
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застосовувався комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: методи 
аналізу та узагальнення теорій та концепцій – для формування теоретичних та 
науково-практичних результатів досліджень (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.1); 
метод наукової абстракції та історизму – для дослідження сутності, форм та 
особливостей ефективності економічної діяльності підприємств, загальних 
принципів розробки системи показників економічної ефективності, науково-
методичних підходів до економічного аналізу показників ефективності 
функціонування підприємств цукрової промисловості (підрозділи 1.2, 1.3); 
статистичного, фінансово-економічного та факторного аналізу – для аналізу 
стану ефективності функціонування підприємств цукрової промисловості 
(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); методи системного та комплексного аналізу, 
структуризації та групування, порівняльного аналізу, економіко-
математичного моделювання, таксономічного аналізу, візуального 
моделювання – при узагальненні й оцінюванні сучасного стану та одержанні 
прогнозних розрахунків розвитку підприємств цукрової промисловості та галузі 
в цілому (підрозділи 2.2, 2.3), дослідженні факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовищ на функціонування підприємств цукрової 
промисловості (підрозділи 2.1, 3.1), оптимізації процесів виробництва та 
управління (підрозділи 3.1, 3.2), удосконаленні системи показників економічної 
ефективності, фінансового планування на підприємствах цукрової 
промисловості (підрозділ 3.2), формуванні концепції ефективної логістики, 
сировинного забезпечення (підрозділ 3.3).  

Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі та нормативні 
акти України, офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики 
України, дані річної звітності підприємств цукрової промисловості, наукові 
публікації вітчизняних та зарубіжних вчених за тематикою дослідження, 
матеріали наукових і науково-практичних конференцій, інформаційні матеріали 
періодичних видань та інтернет-сайтів, результати власних напрацювань та 
спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 
методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних даних.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає 
в розробці й обґрунтуванні теоретичних положень та практичних рекомендацій 
щодо підвищення економічної ефективності функціонування підприємств 
цукрової промисловості, зокрема: 

удосконалено: 
− систему збалансованих показників Нортона-Каплана для 

запровадження комплексного оцінювання економічної ефективності 
функціонування підприємства цукрової промисловості, яка, на відміну від 
загальновідомого підходу, містить складові використання залучених у процес 
виробництва матеріальних ресурсів (сировинних зон, логістичних потужностей, 
виробничих процесів), фінансово-бюджетних ресурсів (внутрішню систему 
бюджетів і взаємозаліків відповідно до виробничих та управлінських процесів); 
продуктивності праці й соціальної захищеності персоналу; ефективності 
управлінських процесів та ресурсозбереження, що передбачає розрахунок 
внутрішніх управлінсько-облікових, узагальнюючих показників ефективності, 
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використання яких дозволило сформувати систему стратегічного, тактичного й 
оперативного планування розвитку підприємства; 

− систему внутрішнього управління фінансовими ресурсами на 
підприємствах цукрової промисловості, що ґрунтується на методі 
бюджетування, яка, на відміну від існуючих, передбачає врахування у 
комплексі бюджетів єдності циклу виробництва основної та побічної продукції, 
особливостей сировини й формується на основі визначення центрів доходів і 
витрат для кожного окремого бюджету (зокрема, для бюджетів побічної 
продукції, енерговитрат, транспортування й зберігання сировини) з 
використанням інформаційної системи моніторингу за визначеними напрямами 
та відповідними показниками економічної ефективності; 

− науково-методичний підхід до формування системи взаємовідносин 
цукрового заводу з постачальниками сировини на принципах логістики, який, 
на відміну від існуючих, враховує особливості розміщення зон вирощування 
сировини та її використання в процесах бурякоцукрового виробництва, що 
дозволяє мінімізувати втрати якісних параметрів сировини у товарорусі, 
оптимізувати транспортні витрати та сприятиме підвищенню економічної 
ефективності усіх учасників галузевого ланцюга поставок; 

набули подальшого розвитку: 
− система оцінювання економічної ефективності функціонування 

підприємств цукрової промисловості, яка, на відміну від існуючих, 
використовує змішану кратну адитивно-мультиплікативну модель, що дозволяє 
розрахувати та відобразити узагальнюючий та інші показники складових 
економічного та соціального розвитку підприємств, зокрема, ресурсовіддачі, 
комерціалізації, результативності стратегії, екологічності та 
ресурсозбереження, інноваційності, ринкової позиції підприємств, їх участі в 
стратегічних програмах національної та регіональної економік; 

− науково-методичний підхід до розрахунку узагальнюючого показника 
економічної ефективності виробничої діяльності цукрового заводу, який, на 
відміну від існуючих, передбачає формування складових узагальнюючого 
показника з врахуванням результатів діяльності господарюючого суб’єкта на 
мікро-, мезо- та макрорівнях за виробничими та соціальними напрямами 
діяльності; 

− напрями диверсифікації виробничої діяльності цукрових заводів, 
зокрема виробництва продукції на основі більш повного та раціонального 
використання побічних продуктів переробки (організації виробництва сухого 
жому, біогазу, пектину, біоетанолу), впровадження маловідходних або 
безвідходних технологічних процесів, що дозволить мінімізувати ризики 
виробництва монопродукції, збалансувати товарну пропозицію цукру у періоди 
високих урожаїв цукрових буряків. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 
результатів дисертаційної роботи полягає у розробленні теоретичних засад і 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування 
підприємств цукрової промисловості.  
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Результати наукових досліджень використані у діяльності Департаменту 
агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 
(довідка № 04-02-24/351 від 25.02.2016 р.). Основні положення дисертаційної 
роботи мають практичне значення й впроваджені у діяльність низки 
підприємств цукрової промисловості, зокрема: Фермерське господарство 
“Україна” (довідка №184 від 21.12.2015 р.); ТОВ “Торговий дім” 
АГРОАЛЬЯНС” (довідка № 842/18 від 19.01.2016 р.); ПАТ “Крижопільський 
цукровий завод” (ПрАТ “Продовольча компанія Поділля”) (довідка № 614 від 
15.11.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються у навчальному процесі Вінницького фінансово-
економічного університету при викладанні дисциплін “Економіка 
підприємства”, “Державне регулювання економіки” та “Фінансовий 
менеджмент” (довідка № 124 від 22.10.2015 р.). Також положення і результати 
дисертації впроваджені у навчальний процес Приватного вищого навчального 
закладу “Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва” та 
застосовуються під час викладання дисциплін “Національна економіка”, 
“Економіка підприємства”, “Організація та планування виробництва” (довідка 
№ 397/1 від 03.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 
актуального наукового завдання щодо запровадження на підприємствах цукрової 
промисловості системи внутрішнього планування та контролінгу для 
підвищення економічної ефективності функціонування підприємств на основі 
сучасних технологій поточного й оперативного управління. Усі основні наукові 
положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержано автором 
самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано лише ті 
матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. Особистий науковий 
внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано 
у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвалення на таких 
всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 
Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток наукових досліджень 
2005” (м. Полтава, 7–9 листопада 2005 р.); Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Управління організаційно-технічними та фінансово-
економічними змінами на промислових підприємства” (м. Київ, 23–24 березня 
2006 р.); Друга міжнародна науково-практична конференція “Наукові 
дослідження – теорія та експеримент 2006” (м. Полтава, 15–17 травня 2006 р.); 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми економіки 
підприємств в умовах сталого розвитку” (м. Київ, 15–16 березня 2007 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан і тенденції 
розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів” (м. Ялта, 
14–17 вересня 2007 р.); VІ Міжнародна науково-теоретична конференція 
студентів, аспірантів і молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та 
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культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (м. Тернопіль, 16 квітня 
2008 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні 
проблеми регіонального розвитку” (м. Дніпропетровськ, 11–12 грудня 2008 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція “Національні особливості та 
світові тенденції соціально-економічного розвитку країни” (м. Дніпро, 18–19 
листопада 2016 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми 
та перспективи розвитку підприємництва” (м. Харків, 25 листопада 2016 р.); 
II Міжнародна науково-практична конференція “Глобальні виклики для 
сільського господарства та харчової промисловості” (м. Київ, 19–20 вересня 
2019 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 24 наукових працях, з них: 12 статей у 
наукових фахових виданнях України (із них 8 статей у наукових фахових 
виданнях України, 4 статті у наукових фахових виданнях України, які включено 
до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у науковому періодичному 
виданні іншої держави, яке включено до міжнародних наукометричних баз, 10 
тез доповідей за матеріалами конференцій, 1 стаття в іншому виданні. 
Загальний обсяг публікацій становить 10,94 друк. арк. (особисто автору 
належить 10,04 друк. арк.).  

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 386 найменувань на 
33 сторінках, 10 додатків на 44 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 
281 сторінку, з них основний текст викладений на 175 сторінках. Робота 
містить 24 таблиці та 28 рисунків (14 сторінок – таблиці і рисунки, які повністю 
займають площу сторінки).  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано її мету та завдання, визначено об’єкт і предмет, методи 
дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих 
результатів, подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – “Теоретичні та методичні основи економічної 
ефективності підприємств” – уточнено та поглиблено сутність і форми 
категорії “економічна ефективність” та її складових; узагальнено принципи 
розробки системи показників економічної ефективності; обґрунтовано 
методичні підходи до економічного аналізу ефективності діяльності 
підприємств цукрової промисловості.  

Доведено, що категорія “економічна ефективність” як якісна 
характеристика суспільного виробництва є не просто результатом виробничих 
відносин, а певною їх взаємозв’язаною сукупністю, сформованою відповідно до 
поставлених цілей, оптимізованою за показниками мінімізації затрат та 
максимізації віддачі використаних ресурсів. Кожен з рівнів розвитку 
продуктивних сил передбачає вдосконалення управлінських і виробничих 
відносин на рівні держави, території та підприємства з урахуванням потреб 
громадян. У свою чергу, підвищення добробуту, розвиток підприємств, 
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підвищення кваліфікації та мотивації персоналу сприяє підвищенню рівня 
економічної ефективності, більш послідовному використанню факторів 
науково-технічного прогресу, розвитку інформаційних та управлінських 
технологій.  

Дефініція “ефективність виробництва” як складова економічної 
ефективності ґрунтується на визначенні категорії ефективності суспільного 
виробництва (як сукупності виробництв підприємств) та виробничих відносин, 
які мають за мету досягнення виробничих цілей з найменшими затратами 
суспільної праці та раціонального вибору економічної поведінки. 

Поглиблено поняття “соціальна ефективність”, яке визначено як сукупна 
ефективність розвитку соціальних відносин на всіх рівнях економічної 
діяльності підприємств цукрової промисловості.  

Запропоновано науково-методичний підхід до побудови системи 
показників комплексного системного оцінювання економічної ефективності на 
основі узагальнення класифікаційних ознак та узагальнюючих показників для 
різних економічних рівнів.  

Доведено, що для оцінювання рівня економічної ефективності та її 
складових за допомогою визначеної системи показників підприємство повинно 
розглядатись як певна соціально-економічна система, ефективність якої можна 
визначити в процесі виявлення причинно-наслідкових зв’язків результатів та 
затрат, одержаних в процесі господарської діяльності та позиціонування 
підприємства в ринковому середовищі та суспільному просторі розвитку 
території та держави. 

Обґрунтовано, що показники економічної ефективності підприємств 
цукрової промисловості перебувають під впливом галузевих факторів розвитку, 
які вимагають здійснення аналізу цих показників для виявлення факторів та 
формування рекомендацій щодо зменшення негативного впливу. Існує 
необхідність в урахуванні того, що бурякоцукрове виробництво є складною 
системою, яка створюється із сукупності економічно, організаційно і 
технологічно взаємопов’язаних господарюючих суб’єктів.  

Важливого значення набувають науково-методичні аспекти формування 
узагальнюючого показника економічної ефективності, оскільки його 
індикативне значення виступає основним елементом для управління 
підприємством як соціально-економічною системою та подальшого аналізу 
його складових.  

Установлено, що забезпечення ефективного функціонування цукрової 
промисловості має як загальноекономічний, так і загальнодержавний характер, 
що вимагає додержання системного, комплексного та диференційованого 
підходів до аналізу основних процесів функціонування підприємств й 
оцінювання їх економічної ефективності.  

У другому розділі – “Аналіз сучасного стану та ефективності 
функціонування підприємств цукрової промисловості” – проведено 
комплексний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ розвитку цукрової 
промисловості України, факторний аналіз економічної ефективності групи 
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підприємств цукрової промисловості, здійснено оцінку ефективності 
виробництва.   

Виявлено тенденції розвитку підприємств цукрової промисловості, які з 
одного боку, характеризуються хвилеподібними показниками потужності 
цукрових заводів, площі цукрових буряків, а з іншого боку – збільшенням 
обсягів виробництва цукру. Виявленими невикористаними резервами 
підвищення ефективності функціонування цукрових заводів є: 
незбалансованість економічних інтересів переробних підприємств і 
бурякосійних господарств; недостатній рівень використання виробничих 
потужностей; високі втрати ресурсів; застаріле обладнання; недосконала 
система оцінювання результатів діяльності підприємств за окремими 
показниками. Серед факторів впливу на економічну ефективність можна 
виділити такі, як матеріальні, трудові, фінансово-інвестиційні ресурси, ринкове 
середовище, рівень модернізації виробництва та управління.  

Сформовано систему оцінювання економічної ефективності на основі 
алгоритму побудови комплексної системи показників економічної ефективності 
підприємств цукрової промисловості, який дозволяє виявити основні напрями 
розвитку підприємства. 

Проведено системний аналіз розвитку цукрової галузі на основі 
статистичних даних та звітності підприємств за 2006–2018 рр., результати якого 
свідчать про те, що розвиток цукрової промисловості має хвилеподібний 
характер. Позитивні тенденції у розвитку галузі спостерігаються з 2016 р., так 
званого “цукрового прориву”. Не дивлячись на зміни у кількості працюючих 
заводів (збільшення спостерігається тільки в 2010, 2011 та 2014 рр. і незначне 
збільшення в 2016 р.), їх потужність має зниження в 2009 та 2013 рр. і значне 
збільшення в 2015–2016 рр. Зокрема, потужність 42 цукрових заводів в 2016 р. 
на 12,1% менша від потужності у 2007 р., в якому зафіксована рекордна 
кількість працюючих заводів (121 цукровий завод). Обсяг виробництва цукру 
знизився з 2007 р. по 2009 р. на 48%, мав зміни до збільшення від 18% до 28% у 
2012 р. в порівнянні з 2009–2011 рр. Спостерігаються також такі зміни в обсязі 
виробництва: значне зменшення (на 45%) в 2013 р.; стабілізація результатів 
виробництва за обсягом в 2014 р. (менше в порівнянні з 2012 р. на 4,6%); 
зменшення на 28,6% в 2015 р. в порівнянні з попереднім роком і збільшення 
обсягу виробництва на 25% в 2016 р. з подальшим незначним покращенням в 
2017 р. 

Для здійснення дослідження окремих підприємств цукрової галузі обрано 
одні з найбільших виробників цукру в Україні, а саме такі підприємства: 
ПАТ “Гнiдавський цукровий завод”, ПАТ “Городище-Пустоварівський 
цукровий завод”, ПАТ “Первухінський цукровий завод”, 
ПАТ “Крижопільський цукровий завод” (ПрАТ “Продовольча компанія 
Поділля”), ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ПАТ “Теофіпольський 
цукровий завод”, ПАТ “Шепетівський цукровий завод”. Показники 
ефективності виробництва на досліджуваних підприємствах (ресурсовіддача 
ресурсів) за період, що аналізується, мають значні коливання за роками 
(табл. 1). При цьому, найбільше зниження показників ефективності 
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виробництва відбувається в 2011–2014 рр., що пов’язано із негативним впливом 
таких чинників, як: недостатній рівень модернізації цукрових заводів, 
нестабільність показників використання сировинних ресурсів, фрагментарне 
оцінювання та контроль показників ефективності функціонування цукрових 
заводів.  

Таблиця 1 
Динаміка узагальнюючого показника ефективності (ресурсовіддача Kр; рейтинг 

позиціонування між підприємствами Р) за 2012–2018 рр. 
Підприємство 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kр Р Kр Р Kр Р Kр Р Kр Р Kр Р Kр Р 
ПАТ “Гнiдавський 
цукровий завод” 

0,62 3 0,12 5 0,28 4 0,29 3 0,95 1 0,98 1 0,99 1 

ПАТ “Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод” 

0,04 6 0,12 4 0,15 5 0,19 4 0,10 4 0,24 4 0,22 4 

ПАТ “Первухінський 
цукровий завод” 1,16 1 0,33 2 1,01 1 -0,11 7 0,47 2 0,51 2 0,43 2 

ПАТ “Крижопільський 
цукровий завод” 0,32 4 -0,11 7 0,50 2 -0,09 6 0,25 3 0,25 3 0,29 3 

ПАТ “Саливонківський 
цукровий завод” 0,17 5 0,27 3 0,33 3 0,41 2 -0,03 7 0,12 5 0,15 5 

ПАТ “Теофіпольський 
цукровий завод” 0,69 2 0,54 1 -0,15 7 0,77 1 0,04 5 0,05 7 0,10 7 

ПАТ “Шепетівський 
цукровий завод” -0,09 7 -0,01 6 -0,03 6 0,01 5 0,01 6 0,11 6 0,17 6 

Примітка: розраховано автором  
 

На основі показника ресурсовіддачі здійснено оцінку ефективності 
інтенсифікації виробництва, визначено, що темпи зростання чистої продукції 
повинні перевищувати темпи зростання ресурсів підприємства, які оцінюються 
за показниками матеріаломісткості, фондомісткості, зарплатомісткості, 
амортизаціємісткості, фондомісткості за оборотними засобами, а темп 
зростання ресурсовіддачі повинен бути більше одиниці. 

Результати факторного моделювання дозволяють зробити висновок щодо 
пріоритетних показників розвитку підприємства, до яких відносяться 
операційний прибуток, чистий дохід від реалізації продукції та матеріальні 
витрати.  

У третьому розділі – “Шляхи підвищення економічної ефективності 
підприємств цукрової промисловості” – визначено напрями підвищення 
ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості на основі 
запровадження удосконаленої системи збалансованих показників Нортона-
Каплана для запровадження комплексного оцінювання економічної 
ефективності функціонування підприємства цукрової промисловості із 
урахуванням можливостей диверсифікації виробничої діяльності, 
запровадження системи ресурсозбереження; запропоновано науково-
методичний підхід до розрахунку узагальнюючого показника економічної 
ефективності виробничої діяльності цукрового заводу; розроблено систему 
внутрішнього управління фінансовими ресурсами на підприємствах цукрової 
промисловості; обґрунтовано напрями формування сировинних зон за 
принципами логістики. 
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Система оцінювання показників економічної ефективності підприємства 
цукрової галузі, яку побудовано на основі удосконаленої системи 
збалансованих показників Нортона-Каплана враховує стратегічні перспективи 
розвитку, модернізації та диверсифікації виробництва; організацію логістики; 
позиціонування підприємства на макро-, мезорівнях (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Система збалансованих показників ефективності функціонування 

цукрового заводу 
Примітка: розроблено автором  

 

Запровадження пропонованої системи показників комплексного 
оцінювання економічної ефективності дозволяє активізувати напрями 
державно-приватного партнерства у здійсненні інвестиційної діяльності 
підприємства та сталого розвитку територій, галузі, адаптації світового досвіду 
щодо створення системи ресурсозбереження та використання повного циклу 
виробництва.  

Узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства 
цукрової промисловості Кінт сформовано на основі змішаної (кратної адитивно-
мультиплікативної) моделі, яка враховує позиціонування підприємства в галузі, 
результативні показники виробничої та соціально-економічної діяльності 
(формула 1):   

 

)****(*)****(* 212_1 прдпсррейтрейтвресекінноврезкрвінт КККККkКККККkК +=   (1) 
 

де Кінт – узагальнюючий показник економічної ефективності; Кр – 
коефіцієнт ресурсовіддачі; Кк – коефіцієнт комерціалізації; Крез – коефіцієнт 
результативності стратегії; Кіннов – коефіцієнт запровадження інновацій; Кек_рес – 
коефіцієнт екологічності та ресурсозбереження; Крейт – рейтинги підприємства 
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культура 
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забезпечення сировиною та 
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виробничого процесу 

ВИРОБНИЦТВО 
(основна та побічна 

продукція) 

ЦУКРОВИЙ  
ЗАВОД 

УПРАВЛІННЯ 

Ресурсозбереження 
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ПЕРСОНАЛ 
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рівнях, управлінських 
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оптимізація відповідно 
до потреб виробництва, 
логістики, маркетингу 
тощо 

Забезпечення 
робочими  
місцями  

Логістика 

Внутрішня система 
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управлінських процесів 
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циклу  виробництва   
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серед підприємств цукрової галузі держави та регіону; Кср – коефіцієнт 
соціального розвитку; Кдп – коефіцієнт рівня податків (із урахуванням процесів 
децентралізації); Кпр – коефіцієнт участі підприємства в стратегічних 
пріоритетних напрямах розвитку національної економіки; kв1, kв2  – коефіцієнт 
вагомості складових.  

Запропоновано систему внутрішнього управління фінансовими ресурсами 
на підприємствах цукрової промисловості, що ґрунтується на використанні 
методу бюджетування та дозволить сформувати на рівні господарюючого 
суб’єкта реалістичні стратегічні, тактичні та оперативні бюджетні плани щодо 
використання власних коштів, інвестицій, фінансових ресурсів державної 
підтримки та інших інвесторів, досягнути цілеспрямованого та раціонального 
використання фінансових ресурсів, обґрунтування черговості реалізації 
напрямів модернізації технології та технічного оновлення виробничих ресурсів. 

Доведено, що підвищення дієвості у практичному використанні 
підприємствами цукрової промисловості удосконаленої системи збалансованих 
показників досягається за умови запровадження комплексної системи 
управління фінансовими ресурсами та моніторингу показників ефективності на 
основі сучасної автоматизованої системи управління підприємством із 
використанням методики бюджетування. Водночас, існує необхідність у 
запровадженні на цукрових заводах системи ресурсозбереження, особливо 
енергозбереження, оскільки виробництво цукру характеризується високими 
енерговитратами, які в структурі собівартості продукції становлять 7 – 14%.  

Важливим інструментом підвищення ефективності виробництва 
підприємствами цукрової промисловості є диверсифікація товарного 
асортименту продукції, що забезпечить повне та раціональне використання 
побічних продуктів, які утворюються в процесі виробництва цукру на основі 
впровадження маловідходних чи безвідходних технологічних процесів у 
цукровому виробництві. Економічно обґрунтовано (на прикладі 
ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”) три можливі варіанти переробки жому 
– сушіння і гранулювання жому, переробка сирого жому на біогаз та 
виробництво пектину, у кожному із яких підприємство має можливість 
одержати додатковий прибуток. Найбільша ефективність переробки 
спостерігається у випадку виробництва біогазу (додатковий прибуток від 
виробництва біогазу на 64% більше відповідного показника переробки сирого 
жому на сухий гранульований жом і на 42,4% більше величини додаткового 
прибутку від переробки сирого жому на пектин).  

Економічне обґрунтування використання варіативних технологій 
переробки буряків дозволило також визначити доцільність запровадження їх 
переробки на біоетанол у випадку надлишкової пропозиції цукру на ринку, що 
сприятиме збільшенню загального доходу цукрових заводів від переробки 
сировини. За таких умов існує можливість у оперативному регулюванні 
співвідношення основної продукції (цукру) та побічної продукції залежно від 
потреб ринку, мінімізації ризиків втрат цукрових заводів, що позитивно вплине 
на додержання науково обґрунтованих вимог до сівозміни у бурякосійних 
господарствах й на показники ефективності виробництва у всьому ланцюгу 
поставок.  



13 

Установлено, що резервом підвищення економічної ефективності 
підприємств цукрової галузі є запровадження принципів логістики у виробничу 
діяльність, зокрема, логістики запасів, внутрішньозаводської та транспортної 
логістики. Розраховано, що відмова від проміжної ланки – бурякоприймальних 
пунктів цукрових заводів дозволить досягти економії грошових коштів, 
оскільки відносне зниження середньодобових втрат цукру становить 0,025 – 
0,109% залежно від тривалості зберігання. 

 

ВИСНОВКИ 
Результатом дисертаційної роботи є вирішення теоретичних і практичних 

проблем економічної ефективності підприємств цукрової промисловості та 
подальше вдосконалення організації й методики розрахунку, аналізу, 
планування та прогнозування показників економічної ефективності, які є 
основою для прийняття управлінських рішень щодо стратегічних, тактичних та 
оперативних напрямів діяльності. Одержані результати дають змогу зробити 
наступні висновки та пропозиції: 

1. Економічна ефективність як економічна категорія характеризує 
результативність практичної діяльності людини, стадій суспільного 
виробництва, окремих господарюючих суб’єктів, технологічних операцій та є 
основою побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень на різних 
рівнях управління. Уточнено сутність та зміст процесу забезпечення 
економічної ефективності підприємств цукрової промисловості на макро-, мезо- 
та мікрорівнях, систематизовано форми її забезпечення із урахуванням 
технологічних, економічних, соціальних, екологічних та інших факторів. 
Поглиблено сутність та взаємозв’язок між поняттями “ефективність”; 
“економічна ефективність” “ефективність виробництва”, “соціальна 
ефективність”.  

2. Запропоновано науково-методичний підхід до побудови системи 
показників комплексного оцінювання економічної ефективності підприємств 
цукрової промисловості, який поєднує системний і комплексний підходи та 
дозволяє доповнити систему показників критерієм цінності прийнятих рішень 
управління на основі узагальнюючих показників для різних рівнів ієрархії із 
залученням виробничих та соціальних аспектів. Узагальнено класифікаційні 
ознаки виділення форм ефективності суспільного відтворення, що дало 
можливість систематизувати чинники, які впливають на підвищення 
ефективності виробництва на всіх його стадіях та дозволяють удосконалити 
систему збалансованих показників.  

3. Сформовано систему оцінювання економічної ефективності 
функціонування підприємств цукрової промисловості на основі кратної 
адитивно-мультиплікативної моделі економічної та соціальної складових, які 
розраховуються на базі таких коефіцієнтів: ресурсовіддачі; комерціалізації; 
результативності стратегії; екологічності та ресурсозбереження; запровадження 
інновацій; рейтингу підприємства серед підприємств-конкурентів; соціального 
розвитку; рівня податків, участі підприємства в пріоритетних напрямах 
розвитку сільських територій та національної економіки.  

4. Обґрунтовано методику комплексного оцінювання економічної 
ефективності підприємства цукрової промисловості на основі алгоритму 
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розрахунку узагальнюючих показників, який використовує результати 
факторного аналізу та містить наступні аналітичні процедури: аналіз 
специфічних галузевих особливостей цукрової промисловості та ідентифікацію 
техніко-економічних, організаційних проблем; аналіз структури та тенденцій 
кон’юнктури світового ринку; оцінювання товарної пропозиції та споживчого 
попиту внутрішнього ринку; аналіз дієвості інструментів державного 
регулювання ринку цукру; обґрунтування критеріїв, методів, системи 
показників оцінювання економічної ефективності підприємств із урахуванням 
галузевих особливостей; розрахунок узагальнюючого показника ефективності 
виробництва та його складових (матеріаломісткості, фондомісткості, 
амортизаціємісткості, зарплатомісткості продукції, фондомісткості за 
оборотними засобами). Виконані розрахунки для підприємств цукрової галузі 
дозволили виявити тенденцію зміни показника матеріаломісткості (який має 
найбільш тісний обернений зв’язок із показником ресурсовіддачі) від зміни 
цінової ситуації на ринку цукру. Основними напрямами підвищення 
ефективності виробничої діяльності цукрових заводів є модернізація технологій 
та технічне оновлення обладнання й устаткування, задоволення потреби у 
сировині та матеріальних ресурсах на рівні галузевих нормативів, 
запровадження системи ресурсозбереження. 

5. Визначено пріоритетні напрями підвищення економічної ефективності 
підприємств цукрової промисловості, які повинні забезпечити на макрорівні 
задоволення обґрунтованої потреби споживачів у якісній та безпечній 
продукції, становлення продовольчої безпеки країни у цукрі; на мезорівні – 
створення та підтримку робочих місць та участь у розвитку території; на 
мікрорівні – підвищення прибутковості діяльності для розширеного 
відтворення, модернізації та технічного оновлення виробничого потенціалу. 

6. Удосконалена система збалансованих показників Нортона-Каплана, яка 
дозволяє визначити загальну оцінку функціонування підприємства на даному 
етапі, порівняти його в динаміці і, при можливості, з іншими підприємствами, 
проаналізувати складові узагальнюючого показника та можливі бюджети для 
вибору стратегії розвитку підприємства. Вибрані стратегії дозволяють найбільш 
ефективно запровадити сучасні інноваційні технології та оптимально 
використати фінансові ресурси. 

7. Обґрунтовано пріоритетні напрями диверсифікації виробничої 
діяльності, зокрема, більш повне та раціональне використання побічних 
продуктів переробки цукрових буряків, упровадження маловідходних або 
безвідходних технологічних процесів; врахування запропонованих технологій 
при оцінюванні економічної ефективності підприємства та сформована система 
показників оцінювання ефективності переробки побічної продукції. 

8. Виявлено необхідність у запровадженні на підприємствах цукрової 
промисловості системи внутрішнього управління фінансовими ресурсами, яка 
передбачає використання відповідних форм і методів фінансового планування, 
що сприятиме налагодженню поточного та оперативного управління на основі 
бюджетування. Розробку бюджетів на підприємствах досліджуваної галузі 
доцільно формувати з урахуванням особливостей розвитку галузі за такими 
напрямами: бюджет витрат і втрат при зберіганні та транспортуванні цукрового 
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буряку; бюджет побічної продукції; бюджет енергетичних витрат; бюджет 
соціального розвитку.  

9. Виконано аналіз стану сировинного забезпечення, який показав що 
нестача сировини та її якість є одним із стримувальних чинників ефективного 
функціонування підприємств цукрової галузі. Запропоновано концепцію 
організації логістичної системи щодо заготівлі бурякової сировини, зберігання, 
переробки та доставки до споживачів без проміжного зберігання на 
бурякоприймальних пунктах цукрових заводів, оскільки коренеплоди 
постачаються на переробку одразу з полів автотранспортом. Це дозволить 
оптимізувати вантажопотоки на підприємстві, мінімізувати втрати цукру та 
витрати на транспортування, скоротити кількість збиральної техніки, вартість 
вантажно-розвантажувальних робіт тощо.  
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практичних положень щодо підвищення економічної ефективності підприємств 
цукрової промисловості. 

Запропоновано удосконалену систему збалансованих показників 
Нортона-Каплана для комплексного оцінювання економічної ефективності 
функціонування підприємства цукрової промисловості. 

Удосконалено систему внутрішнього управління на підприємствах 
цукрової промисловості, що передбачає врахування у комплексі бюджетів 
єдності циклу виробництва основної та побічної продукції, визначення центрів 
доходів і витрат для кожного окремого бюджету.  

Запропоновано удосконалений підхід до формування системи 
взаємовідносин цукрового заводу з постачальниками сировини на принципах 
логістики, який дозволяє оптимізувати витрати та якісні втрати продукту. 

Набула подальшого розвитку система оцінювання економічної 
ефективності функціонування підприємств цукрової промисловості на основі 
узагальнюючого та складових показників соціально-економічного розвитку.  

Особливої уваги заслуговують заходи з енергозбереження, виробництва 
побічної продукції, розширення асортименту, запровадження концепції 
ефективної логістики; диверсифікації виробничої діяльності цукрових заводів. 

Ключові слова: ефективність, економічна ефективність, ефективність 
виробництва; соціально-економічна ефективність; соціальна ефективність; 
цукровий завод; цукрова промисловість; узагальнюючий показник; 
бюджетування; виробництво; сировинні зони; логістика. 
 

АННОТАЦИЯ 
Британская Н.Н. Экономическая эффективность предприятий 

сахарной промышленности. – Квалификационная научный труд на правах 
рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – ЧВУЗ “Винницкий институт конструирования 
одежды и предпринимательства”, Винница; Запорожский национальный 
университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2020. 

Диссертация посвящена разработке теоретических, методических и 
практических положений по повышению экономической эффективности 
предприятий сахарной промышленности. 

Предложено усовершенствованную систему сбалансированных 
показателей Нортона-Каплана для комплексной оценки экономической 
эффективности функционирования предприятия сахарной промышленности.  
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Усовершенствована система внутреннего управления на предприятиях 
сахарной промышленности, которая предполагает использование комплекса 
бюджетов в едином цикле производства основной и побочной продукции.  

Предложен усовершенствованный подход к формированию системы 
взаимоотношений сахарного завода с поставщиками сырья на принципах 
логистики, который оптимизирует расходы и потери продукта. 

Получила дальнейшее развитие система оценки экономической 
эффективности функционирования предприятий сахарной промышленности, на 
основе расчета и мониторинга обобщающего и составляющих показателей 
социально-экономического развития. 

Особого внимания заслуживают мероприятия по энергосбережению, 
производства побочной продукции, расширение ассортимента, внедрение 
концепции эффективной логистики; диверсификации производственной 
деятельности сахарных заводов.  

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, 
эффективность производства; социально-экономическая эффективность; 
социальная эффективность; сахарный завод; сахарная промышленность; 
обобщающий показатель; бюджетирование; промышленность сырьевые зоны; 
логистика. 

 

SUMMARY 
Brytanska N.N. Economic efficiency of the sugar industry enterprises. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – Private higher educational institution “Vinnytsia 
Institute of design of clothes and entrepreneurship”, Vínnitsya; Zaporizhzhia National 
University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to scientific substantiation and development of 
theoretical and methodological aspects and practical recommendations regarding the 
economic efficiency of sugar industry enterprises’ activity. 

The results of solving theoretical and practical problems of determining the 
state of economic efficiency are presented and recommendations for improving the 
economic efficiency indicators of the sugar industry enterprises are formed. 

An improved system of Norton-Kaplan balanced indexes is proposed for use, 
which will allow to use a comprehensive assessment of the economic efficiency of 
the sugar industry enterprises on the basis of indicators of such components as: 
production, financial and budgetary resources; productivity; social security of staff; 
efficiency of management processes and resource saving. This approach involves the 
calculation of internal management and accounting, integral indexes of efficiency, the 
use of which allows forming a system of strategic, tactical and operational planning 
of enterprise development. 

The necessity of creating mutually agreed forms and methods of financial 
planning and monitoring of results of activity is substantiated. The system of internal 
management at the sugar industry enterprises was improved, based on the budgeting 
method, and provides for consideration in a set of budgets the unity of the production 
cycle of basic and by-products, definition of revenue and expenditure centers for each 
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budget (in particular, for by-products budgets; energy consumption; transportation 
and storage of raw materials), the use of information monitoring system in certain 
areas and relevant indicators of economic efficiency. 

An improved approach to the formation of the system of relations between the 
sugar plant and suppliers of raw materials on the principles of logistics was 
suggested, which takes into account the peculiarities of sugar beet production and 
allows to minimize the loss of quality parameters of raw materials in movement of 
goods, to optimize transportation costs; which will increase the economic efficiency 
of all participants in the industry supply chain.  

The result of the theoretical research is improved method for the system of 
evaluation and analysis of the efficiency of the sugar industry enterprises on the basis 
of a systematic approach. The system of assessing the economic efficiency of sugar 
industry enterprises’ functioning has been further developed, which allows to 
calculate and display integral and other complex indexes of components of economic 
and social development of enterprises, in particular, resource efficiency, 
commercialization, strategy effectiveness, environmental and resource saving, 
innovation, market position of enterprises, their participation in strategic programs of 
national and regional economies. The calculation of the integral index of economic 
efficiency of the sugar plant's production activity takes into account the management 
and accounting indicators by blocks of a balanced system of indicators of functioning 
and development of the sugar industry enterprise, which will objectively take into 
account the efficiency of the business entity at micro-, meso- and macro levels. 

A set of innovative measures to evaluate effectiveness has been developed to, 
increase productivity, improve the environmental situation for sugar industry 
enterprises, and increase resource efficiency. 

The essence and content of the process of ensuring the economic efficiency of 
the sugar industry enterprises at the macro-, meso- and micro levels are specified; the 
forms of its provision are systematized taking into account technological, economic, 
social, environmental and other factors. As priority directions of development of the 
researched object and increase of its economic efficiency at the macro level is 
highlighted the satisfaction of the substantiated need of consumers in qualitative and 
safe production, and formation of food safety of the country in sugar; at the meso 
level – that is providing jobs and participation in development of the territory; at the 
micro-level – that is increasing the profitability of activities for expanded 
reproduction, modernization and technical renewal of production capacity, 
diversification of production activities, improvement of economic relations between 
partners of sugar beet production. 

Special attention should be paid to energy saving measures, production of by-
products, expansion of the range, introduction of the concept of efficient logistics; the 
directions of diversification of production activities of sugar factories are proposed, 
in particular production on the basis of more complete and rational use of by-products 
processing, introduction of low-waste or non-waste technological processes, which 
will allow to minimize risks of monoproduct manufacturing, to balance sugar supply 
in periods of high sugar beet harvests.  

Keywords: efficiency; economic efficiency; production efficiency; socio-
economic efficiency; social efficiency; sugar factory; sugar industry; integral index; 
budgeting; production; raw materials production areas; logistics.  
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