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АНОТАЦІЯ     
 

Британська Н.Н. Економічна ефективність підприємств цукрової 

промисловості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – ПВНЗ «Вінницький 

інститут конструювання одягу і підприємництва», Вінниця; Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню, розробці 

теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо 

економічної ефективності діяльності підприємств цукрової промисловості.  

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 й 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, 

підвищення кваліфікації та мотивації персоналу сприяє підвищенню рівня 

економічної ефективності, більш послідовного використання факторів науково-

технічного прогресу, розвитку інформаційних та управлінських технологій.  

Дефініція «ефективність виробництва» як складова економічної 

ефективності ґрунтується на визначенні категорії ефективності суспільного 
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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. 

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. 

Визначено алгоритм побудови комплексної системи показників 

економічної ефективності підприємств цукрової промисловості, який дозволяє 

виявити основні напрями розвитку підприємства. 

Важливого значення набувають 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 
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підходів до аналізу основних процесів функціонування підприємств й 

оцінювання їх економічної ефективності. У результаті, визначення економічної 

ефективності господарюючих структур галузі за цих умов буде забезпечено їх 

комплексне оцінювання за зазначеними показниками, зокрема показниками 

ефективності виробництва, рівнем диверсифікації виробництва; позиціонування 

підприємства в загальному рейтингу розвитку галузі для подальшого 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегічних і 

оперативних заходів для здійснення господарської діяльності. 

У другому розділі «Аналіз сучасного стану та ефективності 

функціонування підприємств цукрової промисловості» проведено комплексний 

аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ розвитку цукрової промисловості 

України, здійснено оцінку ефективності виробництва групи підприємств 

цукрової промисловості та визначено фактори, які на неї впливають.  

Виявлено тенденції розвитку підприємств цукрової промисловості, які з 

одного боку, характеризуються хвилеподібними показниками потужності 

цукрових заводів, площі цукрових буряків, з іншого боку – існує тенденція до 

збільшення 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. 

Проведено системний аналіз розвитку цукрової галузі на основі 

статистичних даних та звітності підприємств. 

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.  
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У третьому розділі «Шляхи підвищення економічної ефективності 

підприємств цукрової промисловості» визначено напрями підвищення 

ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості із урахуванням 

можливостей диверсифікації виробничої діяльності, запровадження системи 

ресурсозбереження, запропоновано методичні підходи до розрахунку 

узагальнюючого показника, розроблено систему фінансового планування та 

контролю для цукрового підприємства та обґрунтовано напрями формування 

сировинних зон на принципах логістики. 

Запропонований узагальнюючий показник є сукупністю складових системи 

показників економічної ефективності підприємства цукрової галузі, яку 

побудовано на основі системи збалансованих показників Нортона-Каплана, що 

враховує стратегічні перспективи розвитку, модернізації та диверсифікації 

виробництва; організацію логістики; позиціонування підприємства на макро-, 

мезорівнях.  

Запропонована система фінансового планування та контролю, що 

ґрунтується на використанні методу бюджетування 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 системи збалансованих показників 

досягається за умови запровадження комплексної системи контролінгу на основі 

сучасної автоматизованої системи  управління  підприємством  із використанням 

методики бюджетування. 

Установлено, що резервом підвищення економічної ефективності 

підприємств  цукрової  галузі є запровадження  принципів  логістичної концепції 
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у виробничу діяльність, зокрема, логістики запасів, внутрішньозаводської та 

транспортної логістики. 

Вважаємо, що 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 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. 

Представлені результати вирішення теоретичних і практичних проблем 

визначення стану економічної ефективності та сформовані рекомендації щодо 

підвищення показників економічної ефективності підприємств цукрової 

промисловості.  

Запропоновано до використання  удосконалену систему збалансованих 

показників Нортона-Каплана, яка дозволить здійснювати для запровадження 

комплексне оцінювання економічної ефективності функціонування підприємства 

цукрової промисловості на основі показників таких складових як виробництво, 

фінансово-бюджетні ресурси; продуктивність праці; соціальна захищеність 

персоналу; ефективність управлінських процесів та ресурсозбереження. Такий 

підхід передбачає розрахунок внутрішніх управлінсько-облікових, 

узагальнюючих показників ефективності, використання яких дозволяє 

сформувати систему стратегічного, тактичного та оперативного планування 

розвитку підприємства. 

Результатом теоретичного дослідження є удосконалені методики до 

системи оцінювання та аналізу ефективності функціонування підприємств 

цукрової галузі на основі системного підходу. Набула подальшого розвитку 

система оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств 

цукрової промисловості, яка дозволяє розрахувати та відобразити 
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узагальнюючий та інші комплексні 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. Розрахунок узагальнюючого показника економічної 

ефективності виробничої діяльності цукрового заводу передбачає урахування 

управлінсько-облікових показників за блоками збалансованої системи показників 

функціонування та розвитку підприємства цукрової промисловості, що 

дозволить об’єктивно врахувати ефективність господарюючого суб’єкта на 

мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Особливої уваги заслуговують заходи з енергозбереження, виробництва 

побічної продукції, розширення асортименту, запровадження концепції 

ефективної логістики; запропоновані напрями диверсифікації виробничої 

діяльності цукрових заводів, зокрема виробництва продукції на основі більш 

повного та раціонального використання побічних продуктів переробки, 

впровадження маловідходних або безвідходних технологічних процесів, що 

дозволить мінімізувати ризики виробництва монопродукції, збалансувати 

товарну пропозицію цукру у періоди високих урожаїв цукрового буряку. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних 

робіт Національного університету харчових технологій та Вінницького 

національного аграрного університету. Основні результати дослідження знайшли 

практичне застосування у діяльності ТОВ «Торговий дім» АГРОАЛЬЯНС», 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» ПрАТ «Поділля», Фермерському 

господарстві «Україна», Департаменті агропромислового розвитку Вінницької 

обласної державної адміністрації, а також використано при викладанні дисциплін 

«Економіка підприємства», «Державне регулювання економіки», «Фінансовий 

менеджмент», «Національна економіка», «Організація та планування 

виробництва». 

Ключові слова: ефективність, економічна ефективність, ефективність 

виробництва, соціально-економічна ефективність, соціальна ефективність, 
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цукровий завод, цукрова промисловість, узагальнюючий показник, 

бюджетування, виробництво, сировинні зони, логістика.  

 

ANNOTATION 

 

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, 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. 

In the first section «Theoretical and methodological foundations of the economic 

efficiency of enterprises» the essence and forms of the category «economic efficiency» 

and its components were clarified and deepened, the principles of developing a system 

of economic efficiency indicators were summarized, and methodological approaches to 

economic analysis of sugar industry enterprises were substantiated. It is proved that the 

category of «economic efficiency» as a qualitative characteristic of social production is 

not just the result of production relations, but a certain interconnected totality of them, 

formed in accordance with the set goals, optimized in terms of cost minimization and 

maximization of the return on used resources. Each of the levels of development of 

productive forces involves the improvement of management and production relations 

at the level of the state, territory and enterprise, taking into account the needs of 

citizens. In turn, improving the welfare, development of enterprises, training and 

increasing the motivation of staff contributes to increasing the level of economic 

efficiency, more consistent use of factors of scientific and technological progress, the 

development of information and management technologies. 
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The definition of «production efficiency» as a component of economic 

efficiency is based on the definition of the category of social production efficiency (as 

a set of productions of enterprises) and production relations, which aim to achieve 

production goals with the lowest cost of social labor and rational choice of economic 

behavior. 

The concept of «social efficiency» was deepened, which is defined as the total 

efficiency of the development of social relations at all levels of economic activity of 

sugar industry enterprises. 

It is proved that to assess the level of economic efficiency and its components 

using a certain system of indicators, the enterprise should be considered as a certain 

socio-economic system, the effectiveness of which can be determined by identifying 

causal links between results and costs obtained in business and positioning enterprises 

in the market environment and public space of the territory development and the state 

one. 

It is substantiated that the indicators of economic efficiency of sugar industry 

enterprises are under the influence of sectoral factors of development, which require 

the analysis of these indicators to identify factors and make recommendations to 

reduce the negative impact. There is a need to take into account that sugar beet 

production is a complex system created from a set of economically, organizationally 

and technologically interconnected economic entities. 

The algorithm of construction of complex system of indicators of economic 

efficiency of the sugar industry enterprises was defined, which allows to reveal the 

basic directions of enterprise development. 

The methodological aspects of the formation of an integral index of economic 

efficiency become important, as its indicative value is the main element for the 

management of the enterprise as a socio-economic system and further analysis of its 

components. 

It is established that ensuring the effective functioning of the sugar industry has 

both general economic and national character, which requires a systematic, 

comprehensive and differentiated approaches to the analysis of the main processes of 
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functioning of enterprises and assessing their economic efficiency. As a result of 

determining the economic efficiency of economic structures of the industry under these 

conditions will be provided their comprehensive assessment of certain indicators, in 

particular indicators of production efficiency, the level of diversification of production; 

positioning of the enterprise in the general rating of development of branch, for the 

further substantiation and acceptance of administrative decisions concerning a choice 

of strategic and operational measures for realization of economic activity. 

In the second section «Analysis of the current state and efficiency of the 

functioning of the sugar industry enterprises» was conducted a comprehensive analysis 

of external and internal environments of the sugar industry development in Ukraine, 

assessed the efficiency of the group of sugar industry enterprises and identified factors 

that affect it. 

The tendencies of development of the sugar industry enterprises are revealed, 

which, on the one hand, are characterized by wavy indicators of capacity of sugar 

factories, the area of sugar beets, on the other hand - there is a tendency to increase of 

volumes of sugar production. The identified unused reserves for improving the 

efficiency of sugar factories are: imbalance of economic interests of processing 

enterprises and beet farms; insufficient level of production capacity use; high loss of 

resources, outdated equipment, imperfect system of evaluation of the results of 

enterprises on certain indicators. 

A systematic analysis of the development of the sugar industry on the basis of 

statistical data and reporting of enterprises was conducted.  

Based on the resource efficiency indicator, the efficiency of production 

intensification is assessed, it is determined that the growth rate of net output should 

exceed the growth rate of enterprise resources, which is estimated in terms of material 

consumption, capital intensity, wage, depreciation, capital intensity for working 

capital, and the growth rate of resource efficiency should be more than one.  

In the third section «Ways to increase the economic efficiency of sugar industry 

enterprises» were identified areas for improving the efficiency of sugar industry 

enterprises, taking into account the possibilities of diversification of production 
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activities, introduction of resource saving system; were proposed methodological 

approaches to calculating the integral index; was developed the system of financial 

planning and control for the sugar enterprise and were substantiated the directions of 

formation of raw material zones on the principles of logistics. 

The integral index, proposed by us, is a set of components of the indicators 

system of economic efficiency of the sugar industry enterprises, which is built on the 

basis of a system of balanced Norton-Kaplan indicators, taking into account the 

strategic prospects of development, modernization and diversification of production; 

logistics organization; positioning of the enterprise at the macro- and meso levels.  

The proposed system of financial planning and control, based on the use of the 

budgeting method will allow to form at the level of the business entity realistic 

strategic, tactical and operational budget plans for the use of own funds, investments, 

financial resources of state support and other investors, to achieve targeted and rational 

use of financial resources, substantiation of the realization order of directions of 

technology modernization and technical updating of production resources.  

It is proved that the increase of efficiency in the practical use of the system of 

balanced indicators by sugar industry enterprises is achieved under the condition of 

introduction of the complex controlling system on the basis of the modern automated 

system of enterprise management using the methodology of budgeting. 

It is established that the reserve of increasing the economic efficiency of the 

sugar industry enterprises is the introduction of the principles of the logistics concept 

in production activities, in particular, stock logistics, in-plant and transport logistics. 

We believe that an important tool to increase production efficiency of sugar 

industry enterprises is the diversification of the product range, which will ensure full 

and rational use of by-products, formed in the sugar production process, through the 

introduction of low-waste or waste-free technological processes in sugar production. 

Three possible variants of pulp processing are economically substantiated – that is 

drying and granulation of pulp, processing of raw pulp into biogas and production of 

pectin, in each of them the enterprise has an opportunity to receive additional profit. 
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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 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. 

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 
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allow to minimize risks of monoproduct manufacturing, to balance sugar supply in 

periods of high sugar beet harvests. 

The dissertation was performed in accordance with the research plan of the 

National University of Food Technologies and Vinnytsia National Agrarian University. 

The main results of the study found practical application in the activities of LLC 

«Trading House» AGROALIANCE», PJSC «Kryzhopilsky Sugar Plant», PJSC 

«Podillya», Farm «Ukraine», Department of Agricultural Development of Vinnytsia 

Regional State Administration, and also used in teaching the disciplines of «Business 

Economics», «State Regulation of the Economy», «Financial Management», «National 

Economy», «Organization and Planning of Production».  

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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ВСТУП  
 

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 
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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 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, 
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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. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

− поглибити сутність таких категорій як «економічна ефективність»,  

«соціально-економічна ефективність», «ефективність виробництва» та системи їх 
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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. 
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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 

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), 



24 

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, 

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 
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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 
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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.  

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 
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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 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 
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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).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Сутність та форми економічної ефективності підприємств 

 

Функціонування підприємства як економічної системи може бути оцінено 

за допомогою одної з категорій економічної науки – ефективності. Ефективність 

розглядають як причинно-наслідкове явище, яке виникло внаслідок обмеженості 

ресурсів та цільових інтересів товаровиробників щодо організації більш 

ефективного виробництва. Недостатність ресурсів та прагнення максимізації 

результатів діяльності є головними умовами для ефективного функціонування 

підприємства та організації його діяльності для задоволення потреб споживача.  

Економічна ефективність передбачає використання принципу максимізації, 

який був визначений ще Ксенофонтом (430 – 355 рр. до н.е.), який при 

визначенні сутності економічної науки визначав, що «сутність цієї науки 

представляється нам тим, як люди можуть збільшити свої будинки (будинки в 

сенсі загальної сукупності їх майна) « [331, с. 132]. Прагнення удосконалення 

максимального використання ресурсів приводить до раціональної поведінки 

людей. Вона спрямована на досягнення максимальних результатів при наявних 

обмеженнях. Тому і економічна ефективність залежить від раціональної 

поведінки людей, особливо керівників та ключових виконавців бізнес-процесів 

[24]. Крім того, економічна ефективність підприємства повинна відповідати меті 

діяльності підприємства, його основним цілям. Якщо підприємство виробляє 

визначені товари та послуги, то його ефективність залежить від попиту на ці 

товари та послуги, рівня споживання товарів та послуг цільовими групами. 

Такий рівень споживання залежить від різних факторів, але достатньо жорстко 

залежить від матеріальних факторів. Суспільне виробництво як сукупність 

виробництв окремих підприємств не здатне задовольнити потреби всіх громадян. 
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Як зазначив Я. Корнаї, цитату якого можна зустріти в багатьох дослідженнях 

еволюції проблем розвитку суспільного виробництва та його ефективності 

«Суспільства, яке може задовольнити всі потреби всіх громадян, немає не лише в 

даний час, але й не буде й у перспективі, як би не зростав добробут, розвиток 

техніки та культури завжди сприятиме подальшому збільшенню матеріальних 

потреб» [197, с. 437]. Це підтверджує той факт, що нові технології, науково-

технічний прогрес зменшують залежність обмеженості ресурсів, але проблема 

підвищення ефективності використання ресурсів, управління виробництвом та 

подальшим розподілом споживчих товарів та послуг залишається актуальною.   

А. Сміт в своїх фундаментальних працях не відокремлював категорію 

«ефективність», але зазначав, що «Однакове у всіх людей постійне й не зникаюче 

прагнення поліпшити своє становище – це початок, звідки випливає як суспільне 

та національне, так і приватне багатство» [323, с. 234]. Тобто прагнення досягти 

стану ефективного функціонування, одержання позитивного результату своєї 

економічної діяльності – рушійний мотив будь-якого підприємства. 

Гіпотеза про раціональну поведінку людей припускає, що вони 

максимізують задоволення своїх потреб або корисність, підприємство – на різних 

фазах свого розвитку позиціонування та прибуток, а держава покликана 

максимізувати суспільний добробут [97, с. 15].  

Еволюція поглядів вчених економістів змінювалась разом з розвитком 

економічної науки. В кінці 20-х років Г. Голбергом було здійснено визначення 

технічної ефективності в більшості фізичних, хімічних і біохімічних процесів 

шляхом виміру величин, які характеризують витрати й результати (як одномірні 

процеси) [107, c. 138]. Не дивлячись, що господарські процеси є 

багатовимірними, сутність ефективності розглядалась аналогічно. Багато з 

дослідників робить акцент на ефективності як результативності з 

цілеспрямованим поєднанням різних факторів. М.З. Бор зазначив, що 

ефективність будь-якого процесу означає його результативність, яка досягається 

на основі «використання природних умов доцільного й цілеспрямованого 

поєднання факторів. Еволюція теорії економічної ефективності свідчить про те, 
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що її форми як результативності окремих факторів виробництва змінились до 

визначення економічної ефективності як категорії, що характеризує досягнення 

мети з найменшими затратами суспільної праці та використання інших ресурсів. 

Учені радянського періоду розглядали в першу чергу поняття ефективності 

виробництва, підвищення якої оцінювалось темпами економічного розвитку 

[355, с. 22]. Але вже в той час було розпочато дослідження визначення 

соціально-економічної ефективності виробництва та її соціальних наслідків 

(тобто задоволення потреб персоналу, характер праці, використання вільного 

часу тощо) [324, с. 21; 327, с. 41]. Але, на нашу думку, запропоновані різними 

авторами визначення категорії ефективності виробництва та економічної 

ефективності мають суперечливий  характер. Основні протиріччя виникають при 

визначенні поняття та змісту економічного та соціального аспекту економічної 

ефективності, кількості категорій ефективності, відмінності категорій 

ефективності тощо. Розгляд поняття ефективності в економічній літературі 

структуровано та представлено в додатку А, табл. А.1.  

Ефективність як поняття означає результативність. Як категорія вона має 
дві групи факторів – якісні та кількісні. Якісні фактори відображають її логічний, 
теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісні фактори розкривають дію 
закону економії часу, ресурсів а саме, відображають зменшення часу для 
досягнення цілей виробництва та оптимальне використання ресурсів протягом 
відтворювального процесу й на окремих його фазах в масштабі національної 
економіки, окремих його регіонів, галузей, суб’єктів господарювання. 
Визначення економічної ефективності шляхом оцінювання ефективності 
економічного процесу дозволяє охарактеризувати «цей процес з якісної сторони 
і відображає співвідношення між ефектом (наслідком) економічного процесу і 
відповідними витратами» [74]. Публікації щодо ефективності в управлінні 
ґрунтуються на роботах засновників класичної політекономії, економіки та 
менеджменту серед яких можна визначити роботи Д. Рікардо, Г. Емерсона, 
П. Друкера, В. Парето та інших [297, c. 125; 326]. П. Друкер визначає 
ефективність як результат відповідно до намічених цілей та оптимального 
використання ресурсів [126, c. 98]. Огляд підходів до економічної 
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ефективності в статті В. О. Літвінової дозволяє визначити таку категорію як 
«управлінська ефективність» або «ефективність управління», як результат 
раціональних управлінських дій щодо оптимального використання ресурсів та 
досягнення відповідних цілей – в складі економічної ефективності 
управлінська ефективність може бути представлена показниками відповідності 
виконання стратегічних і тактичних планів [217]. 

При аналізі економічної ефективності підприємств, що виробляють 
державно-стратегічний продукт, доцільно розглядати не тільки ефективність 
виробництва та розподілу продукту, а і ефективність забезпечення продуктом та 
участі в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури на рівні  регіону та 
держави. Представники різних напрямів економічної науки розглядають 
категорію економічної ефективності з точки зору розвитку суспільного 
виробництва та раціональної економічної поведінки [182, с. 156; 198, с. 223]. 
Ефективність виробництва базується на цільових напрямах прийняття 
управлінських рішень щодо виробництва товарів та послуг для задоволення 
проблем, які вимагають  відповіді на основні питання, що виникають в процесі 
економічної діяльності (рис. 1.1). Відповіді на визначені питання і будуть 
передумовою одержання результату  цільового функціонування підприємства. 
(позиціонування на ринку, отримання прибутку) на стадіях виробництва, обміну, 
споживання та розподілу. Отже, в умовах обмеженості ресурсів і проблем 
організації виробництва, обміну, споживання та розподілу сутність економічної 
ефективності полягає в мінімізації затрат і максимізації вигоди.  

За результатами аналізу основних запитань та відповідей, що виникають в 
процесі економічної діяльності підприємства, проблема дослідження економічної 
ефективності формулюється на різних рівнях національної економіки. У 
загальному вигляді ефективність можна визначити як  відношення між 
результатом  (вигодою),  та  затратами  для  одержання  результату. Проте, таке 
широке визначення потребує конкретизації. 

Тобто розглядається проблема визначення та забезпечення ефективності 

функціонування окремих економічних підприємницьких структур (підприємств, 

підприємців тощо) й регіональної та національної економік в цілому. При  

вирішенні    цієї   проблеми   необхідно   відповісти   на   питання:   як   в   умовах 
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Що і в якому обсязі ? 

означає 

 
як розподілити 
ресурси, між 

альтернативною 
завжди необхідною 

продукцією, і в якому  
кожен з товарів? 

перед окремими 
підприємствами, 

системою 
взаємопов'язаних 
господарюючих 

суб'єктів і 
суспільством 

загалом 

ставиться розгля-
дається 

 
з точки зору 
визначення 

основних напрямів, 
переваг та інтересів 
на кожному рівні і є 
виразом суспільних 

потреб 

1 

Якимчином  ті або інші види товарів? 

означає 

 
спосіб виробництва, 

організаційно-
технологічний і 
технічний рівень 

використання 
існуючих ресурсів. 

 
 

перед окремими 
підприємствами 

та галузями 
ставиться розгля-

дається 

з точки зору 
необхід-ності 

такого викорис-
тання виробничого 

потенціалу, аби 
мак-симально 
задоволь-нити 
запити суспіль-

ства, з одного боку, 
та реалізувати свої 

   

2 

Для кого ? 

означає 

в умовах 
різнорідності сус-
пільства варіація 

потреб надзвичайно 
велика (від дорогих 

до дешевих, від 
масового характеру 
до індивідуального) 

 
 

перед 
носіями 

суспільних 
потреб 

ставиться розгля-
дається 

 
з точки зору 
рішень, які 

приймаються як 
індивідуумом, так і 

державою та 
впливають на 

розподіл доходу в 
суспільстві 

3 

В яких співвідношеннях ? 

означає 

 
яка частина ресурсів і 

поточного доходу 
може 

використовуватись 
для споживання і яку 

частину необхідно 
„зберегти» для 

капіталовкладень  

 
перед окремими 
підприємствами 

та галузями і 
суспільством 

загалом 
 

ставиться розгля-
дається 

з точки зору 
проблеми 

співвідношення 
виробничого і 

особистого, 
поточного 

споживання та 
накопичення 

ресурсів до доходу 

4 

 

Рис. 1.1. Основні запитання та відповіді, які виникають в процесі 

економічної діяльності 
Примітка: систематизовано автором на основі [335; 366; 375] 
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обмеженості ресурсів з використанням сучасних виробничих та управлінських 

технологій досягти максимальної віддачі від понесених затрат. 

Так, ефективність відповідно до окремо взятого господарюючого суб’єкта 

– виробника не тотожні до поняття ефективності в масштабах регіону та 

суспільства в ринковій економіці. В цілях виокремлення різних рівнів 

ефективності ринкового середовища застосовується критерій «Парето-

ефективності і ринкової рівноваги» [97, с. 167]. Суспільне виробництво 

розглядається як сукупність виробництва підприємств і для оцінки його 

результативності використовується категорія економічної ефективності, яка 

передбачає такий стан всієї господарської системи, при якому неможливо 

збільшувати ступінь задоволення потреб одного суб’єкта, не погіршуючи при 

цьому становище іншого. Такий стан називають Парето-ефективним або Парето-

оптимальним [99, с. 5]. Оцінювання виробничих можливостей призводить до 

висновку, який зробили в своїх дослідженнях П.А. Самуельсон і В. Л. Нордхаус, 

що «ефективність має місце тоді, коли суспільство не може збільшити випуск 

одного блага, не зменшуючи при цьому випуску іншого. Ефективна економіка 

знаходиться на межі виробничих можливостей»  [310, с. 55]. 

Таким чином, з позиції розвитку суспільного виробництва на рівні 

національної економіки ефектним вважатиметься такий її стан, коли 

якнайповніше задоволені потреби всіх членів суспільства при обмежених 

ресурсах. Досягнення такого «ідеального стану» є проблематичним, але як 

теоретична модель на рівні прагнення такого стану, такий підхід до поняття 

ефективності може бути використаний. 

На рівні виробничої системи (промисловості, підприємства) для її 

досягнення ефективності відповідно до критерію В. Парето має  бути досягнута 

умова: оптимізація розподілу існуючого запасу ресурсів здійснюється таким 

чином, щоб жодний їх перерозподіл унеможливлював незбалансовані зміни 

виробництва (тобто збільшення виробництва одного товару без зменшення 

виробництва іншого – неможливе). Тобто, ефективне функціонування 

підприємства як економічної системи передбачає  «використання ресурсів в 
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найбільш ефективній комбінації яка знаходиться в точній відповідності з її 

виробничими можливостями та бажаннями з випуску продукції» [82, с. 302; 361]. 

А самі цілі з виробництва повинні базуватись на ринкових прогнозах та 

виробничих потребах. 

Якщо кількість ресурсів необмежена, принцип максимізації 

використовується до проблеми ефективності їх використання. Наявні ресурси 

розподіляються для виробництва готової продукції, що може бути реалізована в 

певний період часу, поповнення або створення запасів ресурсів або 

напівфабрикатів для різноманітних виробничих цілей. Тобто в залежності від 

виду продукції, здійснюють вибір каналів розподілу.  

Довгий час під економічною ефективністю розуміли ефективність 

використання ресурсів, яку також називають ефективністю виробництва [254, 

с. 344; 349, с. 234; 353, с. 223]. Ефективність виробництва зазвичай пов’язують з 

кінцевими результатами діяльності господарюючого суб’єкта – виробничого 

підприємства. З однієї сторони кінцеві результати дійсно показують скільки 

вироблено продукції (з урахуванням якості), з іншої – ціною яких затрат 

отримана продукція [125, с. 312; 128]. Такий підхід дозволяє в першу чергу 

оцінити рентабельність виробництва. Але повна економічна ефективність 

передбачає оцінювання цілої низки показників, серед яких – показники якості 

продукції, що, як правило, може бути оцінено за обсягами реалізації, браку та 

повернення. Сутність економічної ефективності повинна відповідати меті 

виробництва за показниками обсягу та якості одержаної продукції; рівень 

досягнення мети виробництва дозволяють оцінити такі показники як 

собівартість, прибуток тощо.  

Товаровиробник формує варіативні сценарії виробництва, з яких вибирає 

той, який дозволяє знизити затрати, не скорочуючи обсяг випуску продукції за 

принципом порівняльної переваги. Така перевага базується на здатності 

виробляти товари з відносно меншими альтернативними затратами. Принцип 

порівняльної переваги підтверджує, що ефективність виробництва та розподіл 

ресурсів тісно взаємозв’язані й взаємозалежні.  
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З цих позицій економічна ефективність – складна багатопланова 

економічна категорія, що охоплює всі виробничо-економічні та управлінські 

процеси, фокусує в собі доцільність тієї або іншої виробничої діяльності. В 

цьому сенсі економічна ефективність є  також критерієм оцінки дій людей, що 

використовують ресурси [310, с. 677; 353, с. 123; 368, с. 576]. 

Існує також соціально-економічний аспект економічної ефективності 

економічної ефективності підприємства,  який полягає в його особливостях, як 

первинної та основної ланки суспільного виробництва; територіально-

утворюючого суб’єкта; центра соціально-економічної інфраструктури території. 

Визначення підприємства як самостійного господарюючого суб’єкта, 

організації, створеної для виробництва продукції, виконання робіт і послуг з 

метою отримання прибутку за допомогою продажу на ринку виготовлених 

товарів за рахунок задоволення потреб суспільства передбачає врахування трьох 

напрямів діяльності – виробництва; розподілу одержаної продукції; задоволення 

потреб споживача [180, с. 121; 335, с. 212]. Така діяльність здійснюється 

відповідно до механізму ринку, але, прагнення примноження особистого 

капіталу заважає товаровиробникам ефективно охопити інтереси споживачів та 

суспільства, і  «…в цьому випадку, як і в багатьох інших, вони невидимою рукою 

направляються до мети, яка зовсім і не входила в їх наміри. Переслідуючи свої 

власні інтереси, вони часто більшою мірою служать інтересам суспільства, чим 

тоді, коли свідомо прагне це зробити» [335, с. 232]. Оцінювання діяльності 

підприємства в масштабі промисловості, регіону, держави та відносно власного 

персоналу дозволяє вирішити проблему збалансованості власних та суспільних 

інтересів.  

Таким чином, підприємство є зацікавленим в досягненні двоєдиної мети, 

Головним рушієм виробництва та надання послуг, розвитку і позиціонування 

підприємства є особистий інтерес, реалізація якого приводить до задоволення 

суспільних інтересів. Підприємства галузі, що конкурують між собою за 

споживача, зацікавлені в більш якісній продукції, що найбільш відповідає 

потребам споживача.  
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Групи споживачів з різним рівнем доходів забезпечують 

платоспроможність для товарів різної вартості та якості. Але такі стратегічні 

товари як цукор повинні мати достатньо низьку ціну для задоволення потреб 

різних верств населення [128, с. 342; 368, с. 654].  Це також накладає обмеження 

на можливість максимізації доходів виробників. Виділені рівні ефективності 

мають неоднозначний прояв на різних конкурентних ринках, які можна 

представити у вигляді класичних моделей ринків – досконалої, монополістичної 

конкуренції, олігополії та чистої монополії.  

Як вже було відмічена вище, наукові праці з економічної теорії базуються 

на використанні критерію В. Парето, який забезпечує економічну ефективність 

на основі потрійної рівноваги – ціни, граничних витрат й середніх витрат – для 

досягнення ефективного використання ресурсів. Рівність ціни з мінімальними 

середніми валовими витратами передбачає високу виробничу ефективність, 

використання найбільш ефективної технології, що приводить до того, що 

споживачі отримують найбільший обсяг продукції за найнижчою ціною 

відповідно до  існуючих витрат підприємства [180, с. 65]. Таким чином, поняття 

економічної ефективності може бути виокремлено на рівні підприємства, 

промисловості, регіональної та національної економіки; а також розглянуто за 

напрямами ефективності виробництва та соціально-економічної ефективності.  

Отже, такі категорії як ефективність виробництва, розподіл ресурсів, 

ефективність відповідно потреб споживача, соціально-економічна ефективність, 

економічна ефективність взаємозв’язані між собою та передбачають досягнення 

рівноваги за умов Парето-ефективності та  розвитку підприємства як складової 

сукупності підприємств промисловості, визначених кластеру й території.  

Модель ринку передбачає виконання умов Парето-ефективності та 

беззбитковості, які  відповідають точці перетину кривих ринкового попиту й 

пропозиції. Динаміка пропозиції кожного товаровиробника повинна відповідати 

динаміці граничних витрат, які повинні бути вище середніх змінних витрат. 

Сукупна пропозиція в промисловості складається з обсягів пропозиції всіх 

виробників. Реакція на ринку досконалої конкуренції на зміну попиту є швидкою 
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та гнучкою та полягає в здійсненні  розширення або згортання виробництва; а 

ефективність виробництва досягається  за рахунок оптимального використання 

обмежених ресурсів [215, с. 205]. 

Система ціноутворення на товар формується відповідно до використання 

технологій та собівартості виробництва продукції з врахуванням споживчих 

смаків. Система конкурентного перерозподілу цін дозволяє підтримувати 

економічну ефективність з врахуванням стану на ринку та відповідно до 

споживчих смаків [136, с. 110; 310, с. 761]. 

На жаль, модель досконалої конкуренції за визначенням К. Макконнелла й 

С. Брю є абстрактною й чисто теоретичною та не враховує диференціацію 

доходів і потреб споживачів; побічні результати – вигоди й витрати для 

виробництва суспільних благ; потреби в розвитку стимулів для оновлення 

технологій; діапазон споживчого вибору продуктів і умов для запровадження 

інновацій та виробництва нової продукції [224, с. 186]. 

Умови монополістичної конкуренції не передбачають ефективне 

використання ресурсів. В цій моделі  ціна перевищує граничні витрати та 

мінімальні середні валові витрати. Це призводить до того, що ресурси 

використані неоптимальна, а споживач не отримує продукт за мінімальною 

ціною. Така модель призводить до недовантажених  потужностей виробництва, а 

це, в свою чергу, призводить до збільшення собівартості та ціни.  

Економічна ефективність для споживача полягає в задоволенні потреб за 

індивідуальними потребами людей, збільшення асортименту товарів. 

Моделі олігополії та монополії достатньо схожі при умові неофіційних 

таємних угод між олігополістами. Аналіз основних моделей та стану державного 

регулювання в різних країнах свідчить про те, що рівновага може бути досягнута 

при розвинутому рину та державному регулюванню з метою зменшення 

зловживань ринковою владою [378, с. 86]. 

Дж. Гелбрейт і Й. Шумпетер визначили переваги розвитку моделі 

ефективної конкуренції, яка веде до підвищення рівня економічної ефективності 

кожного з підприємств-конкурентів. Одна з переваг полягає у запровадженні 
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нових технологій та зміни технічних рішень на більш прогресивні. Таке 

впровадження можуть здійснювати великі монополії або олігополії, що мають 

високий економічний прибуток, достатні фінансові ресурси для інвестицій в 

науково-технічний прогрес. Таким чином працюють промислові об’єднання, 

розмір і прибутки яких, пропорційно рівню позиції підприємства на рику 

поєднуються для того, щоб забезпечити доступність ресурсів для наукових 

досліджень та розробок [378]. 

Друга перевага полягає у достатньо високому бар’єрі входження нових 

підприємств (або модернізації підприємств) в галузь, що дозволяє стверджувати, 

що буде досягнута достатня економічна ефективність.  

Третя перевага полягає в тому, що отримання високих показників 

економічної ефективності є стимулом для інноваційної діяльності, 

запровадженню нових технологій, а в окремих випадках зниження витрат і 

реалізації ефекту масштабу [336, с. 208]. 

Економічна ефективність функціонування підприємства в ринковому 

середовищі передбачає врахування механізму двох підсистем: саморегулюючої і 

регульованої. Ринкове регулювання передбачає певну «свободу» поведінки: 

вибору форм власності і господарювання: розпорядження власністю, 

результатами діяльності (продукцією, доходами); вибір ринку продукції, 

ресурсів, робіт і послуг; участь або відмова від участі в державних та 

регіональних програмах тощо. Ця підсистема орієнтована на реалізацію 

особистих економічних інтересів товаровиробників. 

Регульована підсистема визначає межі «вільної поведінки». Діяльність 

підприємств-товаровиробників регулюється державою, регіональною владою, 

запитами  територіальних громад та відображається в стабільності суспільного 

виробництва. Така стабільність реалізується за рахунок наповнення ринку 

продукцією, послугами і забезпечення платоспроможного попиту.  Регуляторами 

виступають цінові, податкові, антимонопольні, кредитні, фінансові пільги та 

програми. 
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Від співвідношення між цими двома підсистемами залежить соціально 

економічний баланс в суспільстві, ефективність як суспільного виробництва на 

рівні держави, регіону, промисловості, так і економічна ефективність 

функціонування окремого підприємства.  

Отже, економічна ефективність – одне з найбільш узагальнюючих понять 

економіки – складна соціальна економічна категорія відтворення, що відображає 

процес розвитку продуктивних сил в тісному взаємозв’язку з виробничими 

відносинами та соціально-економічними процесами.  

В умовах ринкової економіки встановлення сутності економічної 

ефективності є актуальною проблемою, оскільки від цього залежить успішний 

вибір критерію і показників ефективності, а отже, і шляхів її підвищення й як 

результат – ефективного функціонування підприємства відповідно поставлених 

цілей та задоволення потреб споживача. Дискусійні питання щодо визначення 

категорії «економічна ефективність» призвели до того, що до теперішнього часу 

в економічній науці не існує єдиного науково обґрунтованого погляду на 

сутність та особливості економічної ефективності функціонування підприємства, 

а це не дозволяє знайти єдиний підхід до розробки системи її критеріїв і 

показників. Це пояснюється передусім тим, що економічна ефективність 

охоплює всі сторони господарської діяльності, враховує ринкове та 

територіально-утворююче позиціонування підприємства. 

Враховуючи пріоритетність складової ефективності виробництва, 

розглянемо більш детально економічний зміст підкатегорії «ефективність 

виробництва», який також змінюється під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Аналіз наукових праць показав, що категорія «ефективність 

виробництва» виокремлює результативність виробництва й вимірюється 

співвідношенням його результату до витрат. При такому підході, поняття 

ефективності виробництва означає відношення корисного результату (ефекту) до 

затрат на його отримання, а сутність підвищення ефективності зводиться до 

досягнення найбільшого ефекту або результату при найменших затратах, що 
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зумовили ефект результативності діяльності [267, с. 13; 268, с. 176]. Але такий 

підхід, як правило характеризує більше розрахунковий аспект категорії.  

Соціально-економічну сутність виробничої діяльності та її результату 

неможливо зрозуміти поза зв’язком із суспільними відносинами, якщо 

розглядати виробництво як суспільний процес. Саме тому необхідно пов’язати 

одержаний економічний ефект із витратами факторів, що на нього впливають та 

визначити зв’язок продукту виробництва з процесом та виробничими 

відносинами шляхом виявлення причинно-наслідкових зв’язків результату та 

витрат.  

Категорія ефективності виробництва відображає результат взаємодії 

виробничих відносин із продуктивними силами. Сутність економічної 

оптимізації процесів виробництва, розподілу й обміну ресурсів, за умови 

зниження затрат для досягнення корисного ефекту. Економічний зміст категорії 

обумовлює способи її розрахунку та оцінювання. Різноманітні трактування цієї 

категорії показали, що вона відображає відносини між людьми з планомірного 

використання виробничих ресурсів суспільства й характеризує їх віддачу з 

погляду об’єктивної обумовленої мети суспільного розвитку, визначену 

основними економічними законами [15, с. 32]. Таке загальне визначення 

справедливе як прагнення до найбільш раціонального використання природних, 

виробничих, фінансових та інших ресурсів, але недостатнім, оскільки таке 

визначення не відображає її специфіки [40, с. 57]. 

Основний недолік всіх існуючих трактувань категорії економічної 

ефективності – акцентування у визначенні категорії одного напряму або 

властивості, як наприклад – ефективності виробництва, результативності, 

відповідності стратегії тощо. Хоча відносно напряму оцінювання 

результативності, можна відмітити, що в цьому напряму працюють окремі 

наукові школи, дослідження яких дозволяють використовувати різноманітні 

концепції та моделі [74; 192]. 

На нашу думку, більш доцільно розглядати категорію економічної 

ефективності як відображення найбільш загальних та суттєвих властивостей, які 
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можуть бути представлені окремими складовими та узагальнені єдиним 

показником з урахуванням взаємозв’язку всіх елементів; при цьому система і 

окремі її елементи системи оцінювання економічної ефективності повинні 

враховувати її динамічність під дією внутрішніх та зовнішніх факторів та 

протиріч. 

Економічна ефективність, як і будь-яка інша економічна категорія, є 

вираженням певних виробничих  та соціальних відносин в абстрактній формі. 

Використовуючи метод категоріального аналізу (від абстрактного до 

конкретного) розглянемо дану категорію безвідносно до того або іншого способу 

виробництва та соціальних відносин. Для підприємства визначеної галузі розгляд 

даної категорії здійснюється стосовно певного способу виробництва, а також з 

врахуванням протиріч наявних в даному способі виробництва на різних рівнях 

господарювання [11, с. 256; 233, с. 125]. 

Ефективність виробництва як складова економічної ефективності може 

бути охарактеризована як категорія, внутрішньо властива матеріальному 

виробництву, оскільки дослідження проблем ефективності має одним зі своїх 

предметів процес виробництва з подальшим визначенням затрат його факторів. 

Виробництво можна охарактеризувати абстрактно, як процес суспільної  праці, 

незалежно від конкретних виробничих відносин. Саме тому, характеризуючи 

кількісну сторону ефективності виробництва, її слід розглядати як отримання 

певного економічного результату при визначеній величині затрат суспільної 

праці. 

Складова економічної ефективності – підкатегорія «ефективність 

виробництва» в такому визначенні властива різним суспільно-економічним 

формаціям, тому що вона відображає результативність використання живої та 

уречевленої праці, властиву різним способам виробництва. В економічній теорії 

суспільне виробництво як сукупність виробництва підприємств представляє 

єдність двох взаємообумовлених сторін – продуктивних сил, виражених в 

суспільній праці, і виробничих відносин, обумовлених відповідною участю 

людей в суспільному виробництві. Ці дві сторони ґрунтуються на загальних 
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факторах виробництва (фази виробництва, риси розвинутого товарного 

виробництва), закономірностях розвитку продуктивності праці. Саме це 

підтверджує правомірність ідентичності визначення загальних економічних 

категорій ефективності з подальшою деталізацією для визначеної галузі. 

Початковою ознакою ефективності виробництва є сукупна економія затрат 

виробничих ресурсів (живої та уречевленої праці) відповідно до одиниці 

економічного ефекту. Для економії затрат праці необхідно організувати дію 

взаємозв’язаних факторів, що відносяться до продуктивних сил і виробничих 

відносин. Тобто економія затрат праці залежить від рівня розвитку матеріально-

технічної бази виробництва, якості робочої сили, характеру виробничих відносин 

в суспільстві й їх відповідності досягнутому рівню розвитку продуктивних сил. 

Таким чином, в середині кожного способу виробництва повинен враховуватись 

взаємозв’язок продуктивних сил і виробничих відносин, тобто матеріальний 

зміст і суспільна форма. Такий підхід відповідає виокремленню економічної та 

соціальної складових та обумовлюється прагненням до підвищення 

продуктивності суспільної праці та економії виробничих ресурсів.  

Кількісним виміром ефективності виробництва може бути прийнято 

відношення маси виробленого суспільного продукту до кількості живої та 

уречевленої праці, що витрачається на його виробництво.  

Соціальна спрямованість ефективності виробництва полягає у її є 

відтворювальному характері. Тобто рівень ефективності залежить від ефективної 

роботи всіх ланок суспільного виробництва, від динамічної структури економіки, 

від діяльності сфери обслуговування. Економічні закони виробництва також є 

законами відтворення Єдність і відмінність проблем ефективності виробництва 

та відтворення випливає з єдності та відмінностей виробництва й відтворення. 

Найважливішим методологічним принципом є визнання того, що умови 

виробництва за змістом, в той же час, є умовами відтворення. Відтворення 

включає виробництво як початковий, визначаючий момент. Тому економічні 

закони виробництва є також і законами відтворення [227, с. 592]. 
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Таким чином, аналіз підходів до розуміння категорії економічної 

ефективності дозволяє зробити висновок, що економічна ефективність – 

найважливіша категорія відтворення, що фіксує в собі міру використання 

системи економічних законів і категорій з метою максимального задоволення 

суспільних потреб при мінімальних суспільних витратах. У зв’язку з динамічною 

взаємодією продуктивних сил і виробничих відносин складова економічної 

ефективності «ефективність виробництва» виробництва інтегрує в собі його 

виробничу і соціальну результативність і є соціально-економічною категорією 

для кожного способу виробництва. Відображення соціальної природи способу 

виробництва в економічних категоріях свідчить про те, що економічна та 

соціальна складові є взаємообумовленими та існують як дві складові, які входять 

в загальну категорію «економічна ефективність». Економічний та соціальний 

результат ефективності функціонування підприємства може бути представлений 

шляхом оцінювання економічного та соціального ефекту господарської 

діяльності та позиціонування підприємства в галузі, регіоні та державі (особливо 

це важливо для підприємств, що виробляють стратегічно важливі продукти та є 

містоутворюючими). 

Основою поняття економічної ефективності є ефективність суспільного 

виробництва, як сукупності виробництва підприємств. Ця об’єктивна економічна 

категорія є основною характеристикою функціонування відповідного способу 

виробництва. 

Для промислового підприємства найважливішою ваговою під категорією є 

ефективність виробництва, ми розглянемо сутність ефективності суспільного 

виробництва, його результату та рівня досягнення мети виробництва (рис. 1.2.).  

Суспільне виробництво поєднує низку підсистем, а категорія ефективності 

виробництва охоплює та характеризує систему виробництва та її окремі 

підсистеми відповідно до різноманіття форм прояву та визначення показників 

оцінювання.  

Виходячи з сутності категорії економічної ефективності, її можна 

охарактеризувати як  загальну та складену  (що  складається  з  різних складових) 
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Рис. 1.2. Схема взаємозв’язку ефективності суспільного виробництва в 

умовах ринку на різних рівнях розвитку продуктивних сил 
Примітка: сформовано автором на основі [15] 

Загальний рівень Мета суспільного виробництва – задоволення 
зростаючих потреб людства 

Умова досягнення мети – зростання  соціально-економічної 
ефективності суспільного виробництва 

Матеріальна основа – розвиток продуктивних сил і вдосконалення 
виробничих відносин 

Державний рівень Мета суспільного виробництва на рівні 
держави – задоволення зростаючих потреб держави та її громадян 

Умова досягнення мети – зростання  соціально-економічної ефективності 
функціонування інституцій державного рівня (підприємств, установ, розвиток 

підприємництва тощо) 

Матеріальна основа – розвиток продуктивних сил і вдосконалення виробничих відносин, 
державно-приватного партнерства, підприємництва, міжнародних виробничих відносин 

Територіальний рівень Мета суспільного виробництва на рівні території 
– задоволення зростаючих потреб розвитку території, громади та її громадян 

Умова досягнення мети – зростання  соціально-економічної ефективності суспільного 
виробництва на визначеній території, участь підприємств та підприємців  в розвитку 

території та громади  

Матеріальна основа – розвиток продуктивних сил і вдосконалення виробничих 
відносин на визначеній території, участь в розвитку території та громади 

Рівень підприємства Мета виробництва на підприємстві – реалізація 
цільових напрямів розвитку, позиціонування території для якісного життя 

громадян  
 

Умова досягнення мети – зростання  соціально-економічної ефективності виробничих та 
управлінських процесів підприємства; позиціонування на ринку, участь в розвитку 

території та громади  

Матеріальна основа – розвиток виробничих відносин підприємства, 
міжнародних відносин, управління, маркетингу, корпоративної культури, 

соціально-економічних відносин з громадою та місцевою владою 
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категорію. Підкатегорії економічної ефективності, в свою чергу, оцінюються 

шляхом використання мультиплікативних та адитивних моделей з 

використанням показників ефективності. А система показників, за визначенням 

Г. Коккінза є «інструментом моніторингу результативності окремих працівників, 

керівників» [192, с. 68]. Таке визначення більше відноситься до підкатегорії 

«ефективність управління», яке повинно бути розширене до показників 

ефективності бізнес процесів; окремих підрозділів; окремих виробництв. Таким 

чином може бути представлено зв'язок між поняттями ступінь досягнення мети 

виробництва та ефективність суспільного виробництва, які перебувають у 

функціональній залежності між собою (суцільними лініями показані прямі 

зв’язки, пунктирними – зворотні). При розгляді еволюції поняття ефективність в 

економічній науці ми вже відмічали щодо поглядів Г. Емерсона на ефективність 

з точки зору управління та раціональної поведінки [182, c. 159].  

Формулювання Г. Емерсона, В. Парето, П. Друкера, сучасних науковців і 

практиків щодо складової економічної ефективності в напряму управління 

дозволяють зробити висновок, що така складова також є одною з пріоритетних і 

повинна враховуватись при оцінюванні загальної економічної ефективності 

підприємства.  Але,  вважаючи,  що  очевидно,  що  підвищення  ефективності 

суспільного виробництва є найважливішою умовою і засобом досягнення його 

мети. Джерело підвищення добробуту та всебічного розвитку людини є умовою 

зростання ефективності виробництва.   

На різних рівнях розвитку продуктивних сил необхідно визначити мету, 

умови досягнення мети та матеріальну основу.  

Кожен з рівнів передбачає вдосконалення виробничих відносин та 

відповідно розвиток продуктивних сил на рівні держави, території та 

підприємства з врахуванням потреб громадян.  

У свою чергу, підвищення добробуту і розвиток особистості створює 

великі можливості для підвищення результативності праці, більш послідовного 

використання факторів науково-технічного прогресу, наукової організації 

виробництва і праці, що зрештою позитивно позначається на розвитку 
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продуктивних сил і підвищенні ефективності суспільного виробництва. Отже, 

побудована логічна схема взаємозв’язків на різних рівнях свідчить, що категорія 

ефективності суспільного виробництва – це виробничі відносини, які мають за 

мету досягнення виробничих цілей з найменшими затратами суспільної праці. 

Такий підхід дозволяє визначити різні рівні та умови досягнення мети і 

сформувати узагальнене поняття ефективності суспільного виробництва.  

Таке визначення ефективності суспільного виробництва дозволяє 

розглядати її як категорію, властиву різним способам виробництва. Деталізація 

категорії ефективності суспільного виробництва дозволить визначити 

особливості економічної ефективності окремого підприємства та сукупності 

підприємств визначеної галузі, зокрема акцентувати увагу на складовій 

ефективності виробництва. Різноманітні підходи до визначення форм 

економічної ефективності, їх субординації представлені в наукових працях, 

свідчать про те, що більшість авторів визнає необхідність розмежування 

ефективності на соціальну і економічну (техніко-економічну) форми; за фазами 

відтворення; відповідно до особливостей виробництва тощо. [114, с. 35; 172, 

с. 12; 240]. 

У таблиці 1.1 наведені форми прояви ефективності за ступенем охоплення 

фаз відтворення (загальна, виробництва, розподілу, обміну, споживання); за 

акцентами економічного та соціального аспектів; за рівнем господарювання; за 

певними економічними інтересами; за часом дії; комплексна оцінка економічної 

ефективності за економічними та соціальними показниками.  

Розуміючи, що ефективність виробництва як складова економічної 

ефективності залежить від рівня використання ресурсів для створення споживчої 

вартості товару та обумовлена матеріальними ресурсами виробництва, його 

організаційною та технологічною структурою, технологічна складова 

ефективності визначається шляхом оцінювання технічних можливостей 

виробництва. Але технічний аспект ефективності виробництва не може бути 

єдиним, тому що він об’єктивно залежить від соціальної складової ефективності, 

зміст якої тісно пов’язаний з метою суспільного виробництва. Рівень добробуту 
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виступає основою оцінки рівня соціальної складової економічної ефективності. 

При цьому, під категорією добробуту слід розуміти не лише елементи 

матеріального благополуччя, але й надзвичайно широкий спектр елементів, що 

забезпечують задоволення потреб людини як особи, що є частиною суспільства. 

Динаміка добробуту та задоволення потреб є вираженням соціальної 

ефективності, а саме, виразом ефективної взаємодії виробничих відносин із 

матеріальною базою [10, с. 335].  

Таблиця 1.1 

Форми прояву ефективності відтворення 

Ознака класифікації Форма ефективності 

1 2 

1. За ступенем охоплення фаз 
відтворення 

загальна ефективність відтворення; 
ефективність виробництва; 
ефективність розподілу; 
ефективність обміну; 
ефективність споживання 

2. За відмінністю аспектів 
виробництва та розвитку 
соціальних відносин  

ефективність виробництва; 
соціальна складова (удосконалено автором). 

3. В залежності від рівня 
господарювання 

глобальна ефективність (економіки в цілому); 
локальна ефективність (регіональна, галузева, 
територіальна, підприємств). 

4. За певними економічних 
інтересів 

ефективність  на рівні національної економіки; 
ефективність на рівні регіональної економіки 
комерційна ефективність – ефективність на рівні 
підприємства 

5. За повнотою обліку витрат 
суспільної праці (ресурсів 
виробництва) 

загальна ефективність; 
складові ефективності (окремі чинники 
виробництва, управління, соціальних відносин). 

6. За часом дії 
поточна (річна); 
перспективна 

7 Комплексна оцінка 
ефективності 

економічна ефективність визначеного об’єкту за 
матеріальною, соціальною та іншими складовими 
(підприємства, галузі, участі в регіональних та 
національних програмах) (удосконалено автором) 

Примітка: сформовано та удосконалено автором за результатами аналізу літературних 

джерел  



49 

На нашу думку, економічна ефективність має складову «ефективність 

виробництва», що характеризує продуктивні сили, матеріально-технічну базу 

виробництва. Вона характеризується такими показниками продуктивних сил, як 

продуктивність праці, матеріаловіддача, фондовіддача тощо. Показники та 

критерії цих складових економічної ефективності за своїм змістом практично не 

залежать від типу виробничих відносин і тому можуть застосовуватися для 

порівняльного аналізу ефективності використання ресурсів для підприємств 

різних держав, незалежно від галузі. 

Форми ефективності фаз відтворення, що розглядалися нами та 

представлені в багатьох наукових працях, необхідно враховувати при розробці 

заходів щодо підвищення економічної ефективності функціонування 

підприємств. Заходи щодо підвищення економічної ефективності повинні 

здійснюватися як в результаті підвищення ефективності стадії безпосереднього 

виробництва, так і на інших стадіях функціонування підприємства [232; 217]. 

Враховуючи, що категорія ефективності виступає як загальна категорія, що 

охоплює всі сторони господарської діяльності – економіки в цілому і всіх її 

ланок не лише в галузевому, але й регіональному та національному плані, разом 

з вже розглянутими формами ефективності, необхідно розрізняти і такі форми 

ефективності як глобальна (економіки в цілому), локальна (регіональна, галузева, 

підприємств); поточна (річна), перспективна; загальна і часткова (окремих 

факторів виробництва). 

Такі форми прояву відображають функціональні, облікові, виробничі 

показники ефективності, а також показники за визначенням інтересів 

географічних об’єктів, державних інституцій та підприємств та установ тощо. 

Економісти по-різному підходять до визначення різних аспектів 

ефективності виробництва. Так, на думку В.Черковця, необхідно розрізняти 

технічну, економічну та соціальну ефективність. Економічну ефективність він 

рекомендує розглядати двояко, за складовими загальноекономічної 

(технологічної) ефективності і соціально-економічної (специфічної економічної) 

ефективності [360, с. 78]. Такий поділ аспектів ефективності цей автор пояснює 
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тим, що кожен спосіб виробництва втілює єдність і взаємопроникнення 

продуктивних сил і виробничих відносин. В ньому органічно поєднуються 

технічний, економічний і соціальний аспекти. 

На наш погляд, технічна ефективність – категорія технологічного 

відношення, взаємодії людини з природою, а її параметри – початкова 

характеристика елементів продуктивних сил, що розглядаються без врахування 

соціально-економічних умов їх функціонування. Проте розмежування тих або 

інших явищ, що характеризують технічну, економічну або соціальну 

ефективність на практиці є складним у зв’язку з їх тісним переплетінням як за 

змістом, так і за формою. Життєвість багатьох технічних рішень визначається 

досягнутим ними економічним ефектом, тому такий розподіл є  формальним. Це 

ж відноситься і до соціальної ефективності, яка пов’язана з економічною та 

технічною. Однак як складові економічної ефективності ці під категорії можуть 

розглядатись. На нашу думку, для промислового підприємства необхідно 

розділяти підкатегорії ефективність виробництва та соціальна ефективність. 

Підкреслимо, що через те, що моністичний категоріальний апарат в теорії 

економічної ефективності постійно еволюціонує, теоретичні концепції, нові 

гіпотези та ідеї у визначенні сутності економічної ефективності не мають 

усталених термінів. Дуже часто використовують терміни з економічної теорії, 

дослідження та функціонування продуктивних сил, суспільного виробництва. 

Терміни конкурують між собою і дуже часто використовують поряд такі терміни 

як техніко-економічна, загальноекономічна і виробничо-економічна 

ефективність, використовують також терміни «соціально-економічна 

ефективність» та «соціальна ефективність». На нашу думку, для характеристики 

ефективності безпосереднього виробництва на промисловому підприємстві 

необхідно використовувати термін та підкатегорію продуктивності матеріально-

технічної бази способу виробництва – «ефективність виробництва», яка 

представляє собою оцінювання результатів діяльності шляхом використання та 

поєднання техніки та технології відповідно до соціально-економічної мети 

виробництва [5, с. 40; 155, с. 22].   
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При комплексному підході при визначенні ефективності виробництва 

можна запропонувати враховувати два взаємозв’язаних і взаємокоординованих 

між собою аспекти: продуктивно-економічний і соціально-економічний. Такий 

підхід обумовлено двоїстою природою способу виробництва. Діалектична 

єдність продуктивних сил та виробничих відносин дозволяє визначити 

продуктивні сили як зміст ефективності виробництва, а виробничі відносини як її 

форму. Ці дві складові діалектично взаємозв’язані та визначаються характером 

взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. При цьому ефективність 

виробництва виступає основою соціальної складової економічної ефективності 

на всіх економічних рівнях. Важливою складовою є ресурсний потенціал, який 

повинен відповідати рівні науково-технічного прогресу [90, c. 22]. Зростання 

виробничо-технічного потенціалу суспільства (використання досягнень науково-

технічного прогресу та раціонального використання всіх видів ресурсів сприяє 

підвищенню ефективності за соціальною складовою). Ця складова може 

виступати як каталізатор або як гальмуючий фактор суспільного прогресу. 

Особливо це відслідковується в періоди економічних криз, різкого спаду 

життєвого рівня населення. Соціальні проблеми населення, споживачів, 

персоналу підприємства впливають на процеси отримання позитивних 

результатів розвитку виробництва. На рівні національної економіки головна мета 

її розвитку – підвищення добробуту суспільства, тобто соціальна складова є 

цільовою функцією для розвитку економічної складової та визначення 

взаємозв’язку та субординації між ними.  

На нашу думку, така підкатегорія повинна розглядатись як «соціальна 

ефективність» та враховувати як інтереси споживачів, так і характеризувати 

рівень соціальної ефективності функціонування підприємства відносно 

забезпечення соціальних потреб його працівників, участі в розвитку території, 

регіону, держави. Ця складова економічної ефективності повинна розглядатись  

на рівні оцінювання соціального вкладу підприємства у розвиток території, 

галузі, ринку, особистого професійного розвитку персоналу, надання соціальних  
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пакетів для підвищення рівня життя; забезпечення соціальних задач держави 

(наприклад, забезпечення продовольчої безпеки) тощо [103, c. 145; 155, c. 18].  

Таким чином, можна визначити, що поняття «економічна ефективність» 

може бути визначено як сукупна ефективність розвитку виробничих та 

соціальних відносин на всіх рівнях економічної діяльності (від рівня виконавців 

виробничих та управлінських процесів, внутрішніх економічних відносин на 

підприємстві; ринкових відносин в масштабі території, регіону, держави, 

міжнародних економічних відносин).  

Оцінювання показників економічної ефективності здійснюється шляхом 

використання системи показників за визначеними складовими з урахуванням 

особливостей підприємства. Показники економічної ефективності підприємств 

цукрової промисловості в першу чергу стосуються показників економічної 

ефективності виробництва, але повинні також охоплювати інші напрями 

оцінювання ефективності функціонування підприємства. 

 

 

1.2. Загальні принципи розробки системи показників економічної 

ефективності виробництва 

 

Розглядаючи підкатегорію « ефективність виробництва», як пріоритетну 

для промислового підприємства, розглянемо загальні принципи формування 

системи показників економічної ефективності виробництва.  

Показники ефективності виробництва належать до найважливіших в 

системі планування, обліку й статистики для оцінювання виробництва 

промислового підприємства. Їх можна визначити як відносні величини, які є 

кількісним порівнянням двох різних, але обов’язково взаємопов’язаних 

абсолютних величин, тобто мають реальний кількісний зв’язок. Остання вимога, 

очевидно, припускає, що співвідношення між величинами результату та затрат в 

показниках ефективності відображає реальний кількісний зв’язок зазначених 

економічних явищ. Крім того, як відносні величини, показники ефективності не 
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можна розглядати ізольовано від складових їх результату й затрат. Також 

недоцільно, визначати показники, розглядаючи незалежно один від одного ці 

складові. З позицій вимірювання ефективності виробництва, результат і затрати 

не існують окремо, а лише в поєднанні та відношенні їх до показника 

ефективності. Методичною основою побудови показників ефективності 

виробництва є наукове визначення її економічної сутності, яке було розглянуто в 

п. 1.1. Розглянемо основні аспекти ефективності. 

Економічна ефективність та безпосередньо така її складова як ефективність 

виробництва відображає систему виробничих відносин, яка має такі структурні 

рівні: відносини суспільного виробництва як сукупного виробника; відносини 

між суспільством загалом, державою і підприємствами; відносини між 

підприємствами; відносини всередині підприємств;  

Такі структурні рівні відображають виробничі відносини як систему 

виробництва, обміну розподілу і споживання. Між цими відносинами існують 

суперечності, обумовлені наявністю різних економічних інтересів. Ефективність 

як результативність виробництва, її різні форми за своєю суттю є виразом певних 

економічних інтересів, позиціонування різних господарських рівнів і залежить  

від економічних умов, в яких дане підприємство перебуває. 

Поняття ефективності та результативності діяльності підприємства, 

виробничих процесів, галузевих комплексів розглядається в багатьох наукових 

працях [74, с. 168; 119, с. 207]. Дискусійні питання розглядаються як 

збалансування використання таких категорій як результативність та ефективність 

[192, с. 127; 204, с. 186; 215, с. 204]. На нашу думку, для виробничих галузей 

найбільш адаптованою є категорія економічної ефективності з визначеними 

складовими, зокрема ефективності виробництва.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ефективність виробництва 

виступає в двох головних формах – ефективність національної (регіональної) 

економіки і комерційна ефективність (ефективність функціонування окремого 

підприємства).  
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Перша форма відображає результативність використання виробничих 

ресурсів національної економіки при створенні споживчих вартостей.  

Друга форма ефективності – комерційна – ефективність функціонування 

окремого підприємства – визначається особливим інтересом підприємства, його 

стратегією, за якою підприємство функціонує як відносно відособлена ланка 

економіки. Комерційним виразом економічної ефективності є прибуток 

підприємства, який значною мірою характеризує ефективність виробництва.  

Узгодження поняття економічної ефективності національної економіки, 

регіону, галузі і підприємства ринковій економіці повинно здійснюватися через 

вартісні економічні важелі, стимулюючи зростання виробництва та його 

ефективності на визначеному рівні. Зростання економічної ефективності окремих 

підприємств, модернізації виробництва забезпечує зростання ефективності 

галузі, регіону та національної економіки.  

Теорія ефективності виробництва охоплює всі фази відтворення та 

невиробничу сферу, тобто вплив на розвиток соціальної складової.  

Виробництво товарів завершується результатом, який можна виразити 

обсягом споживчих вартостей. Ефект відтворення характеризується фактично 

використаним обсягом цих вартостей. Економічна ефективність буде досягнута 

після здійснення фаз обміну та розподілу, які тісно переплетені між собою та 

утворюють сферу обігу, тобто одержання продукту споживачем.  

Складові економічної ефективності повинні бути виміряні та оцінені за 

допомогою показників ефективності. Ефективність виробництва 

характеризується показниками, які повинні враховувати галузеві особливості, 

вимірюватись за допомогою системи моніторингу фактичних даних та мати 

узагальнюючий показник ефективності, зміна якого формує дії щодо подальшого 

розвитку виробництва. Така система повинна не містити дублі показників, 

базуватись на загальних методологічних принципах та обчислюватись відповідно 

до визначеної методики з нормалізацією розмірності показників [18, с. 44; 

98, с. 181; 237, с. 18; 262, с. 29]. 
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Система показників ефективності виробництва повинна бути  цілісною та 

вичерпною, що визначає  оптимальну повноту системи [98, с. 181]. 

Ефективність виробництва відображає ефективність затрат для  окремих 

елементів виробництва та базується на достовірних показниках, що є частковими 

та можуть бути узагальнені за допомогою єдиного узагальнюючого показника як 

індикатора системи.  

Такий підхід виявляє методичну проблему знаходження узагальнюючого 

показника взаємозв’язку результату і затрат на кожному рівні господарювання, 

обґрунтування часткових й факторних показників цього зв’язку, можливість 

кількісно пов’язати облікові дані господарської діяльності з ефективністю 

виробництва. 

Узагальнюючий показник будь-якої системи характеризується 

внутрішньою єдністю та функціональною (або іншою) залежністю всіх 

часткових показників. Такий показник є індикатором ефективності виробництва 

та відображає загальну модель її кількісної характеристики. Ця модель, в свою 

чергу, повинна відображати суть економічної ефективності та мати абсолютно 

чіткий економічний зміст [114, с. 31].  

Система показників ефективності виробництва – це узагальнюючі та 

окремі показники ефективності затрат суспільної праці затрати
результат

), а також 

узагальнюючі та часткові показники затратомісткості ( результат
затрати

). 

Аналіз наукових праць дозволив виділити три основні групи показників 

економічної ефективності.  

Перша група складається з показників продуктивності праці, основними з 

яких є показники виробництва чистої продукції в середньому  

на одного працівника. Такі показники характеризують суспільну продуктивність 

праці. Чиста продукція є найважливішою складовою виробленого  

сукупного продукту для промислового підприємства, особливо аграрного або 
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переробного підприємства, яка характеризує економічну ефективність 

виробництва [123; 127]. 

Другу групу складають показники фондовіддачі. Для сучасного 

підприємства найбільш доцільним методична правильним є використання 

коефіцієнтів відтворення основних фондів за середньорічною вартістю. Процес 

оновлення діючих засобів праці повинен бути  динамічним та вкрай необхідним 

для сучасних підприємств, але не завжди може бути забезпечений фінансово 

[101, с. 67; 112, с. 45].  

Показники продуктивності праці та фондовіддачі використовуються як 

самостійні, а також у вигляді мультиплікативного показника як питома 

продуктивність праці.  

Показник фондовіддачі є факторним по відношенню до показника 

продуктивності та функціонально з ним пов’язаний.  

Третя група показників складається з узагальнюючого показника 

ефективності виробництва з подальшою деталізацією його на часткові 

коефіцієнти. Такий підхід ґрунтується на методології визначення 

узагальнюючого показника, який потім може бути розкладений на часткові 

показники з використанням методики В.В. Новожилова, який зазначив, що 

затрати треба співставляти з тим продуктом, який є їх результатом (табл. 1.2) 

[243, с. 245].  

Ряд вчених використовують різноманітні варіанти розрахунку часткових та 

узагальнюючого показника. В цілому економістами запропоновано (самостійно і 

в системах) понад 150 варіантів узагальнюючого показника ефективності 

виробництва. Це і ресурсні, і витратні, і ресурсна-витратні показники. 

Класифікація здійснена за пропозиціями щодо показників, вибраних в якості 

ефекту (результату) виробництва та затрат сукупної праці, пов’язаних з його 

отриманням. Запропоновані вченими-економістами узагальнюючі показники 

ефективності виробництва за результатом можна розділити на декілька великих 

груп: за валовою продукцією; за товарною продукцією, за чистою продукцією; за 

прибутком.  
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Таблиця 1.2 

Огляд пропозицій узагальнюючого показника ефективності промислового 
виробництва* 

За 
ресурсами Затрат-

ний тип Результативний тип Змішаний тип За 
результато

м 
1 2 3 4 

За валовою 
продукцією, 
ВП С

ВП
 зТФ

ВП
+  

СФ
ВП
+  

ЕФС
В
+  

о
ВП
Фа

ВП
Ф

з
ВП
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продукцією, 
ТП С
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Ф
ТП
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Ф
ТП
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×
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2
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з +  

n
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За чистою 
продукцією, 
Ч С

Ч  

зобоф ТФФ
Ч

++
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Ч
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Ч
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За 
прибутком, 
П 

С
П

 

Т
П

 

Ф
П

 

Т
П

 
мОФ

П
×  

Узагальнюю-
чий показник 
ефективності 
промислового 
підприємства, 
Кінт 
(удоскона-
лено 
автором, 
складові 
змішаного 
типу) 

З
ЕКе =

 R
ЕК р =

 
ОФ

ООЗОФопМАТ

ОЗОФоп

МАТ
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ФМаММ
Q

ФФФ
Q

АСQ
ФФФ
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++
×−−

=
++−−

=
++
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=
1:

 

Примітка: сформовано та удосконалено автором за результатами аналізу літературних 

джерел [184; 199; 237; 243; 256; 267] 
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За витратами сукупної праці – на витратні, ресурсні, змішані. Змішані 

показники є найбільш ефективними, саме тому цю методику доцільно 

розглянути більш детально.   

У табл. 1.2 наведені наступні умовні позначення: С – витрати виробництва; 

Ф – вартість основних і оборотних виробничих фондів; Тз –  

річний фонд заробітної плати виробничих робітників; Е – коефіцієнт  

приведення фондів до річного розміру; з,а,о – середні витрати використання 

одиниці трудових ресурсів, основних і оборотних фондів;  

Т – чисельність працюючих; Тф – трудові ресурси в умовній величині  

фондів; П – продуктивність праці; Тг – трудові ресурси в умовній грошовій 

оцінці; ма – затрати фонду виробничого накопичення; у – коефіцієнти 

приведення ресурсів до єдиного грошового виміру; dт – частка виробничих 

робітників в загальній чисельності працюючих; Ом – період оборотності 

оборотних засобів.  

Розглянемо методику формування системи показників ефективності 

виробництва. Вона базується на критеріях ефективності, як властивості 

економічної категорії. Загальний критерій ефективності виробництва відповідає 

формулі 1.1:  

 

   З
ЕКе = ,      (1.1) 

 

де еК – критерій ефективності; Е – ефект (результат) виробництва; З – 

затрати сукупної праці, пов’язані з отриманням ефекту. 

Аналогічно, критерій зростання ефективності можна визначити як його 

прагнення до максимуму: 

 

max→= З
ЕКе .      (1.2) 
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Критерій зростання ефективності відображає зниження затрат сукупної 

праці на виробництво одиниці продукції, обумовленого дією загального закону 

економії ресурсів. 

Різноманіття форм ефективності спричиняє різноманіття відповідних їм 

показників ефективності, що характеризують кількісні значення окремих сторін 

економічних явищ та їх зміну. Логічна обґрунтованість наявності 

узагальнюючого показника полягає у потребі одержання індикативної інформації 

щодо ефективності функціонування підприємства як цілісної економічної 

системи. Такий показник дозволить визначити рівень ефективності та подальшу 

необхідність деталізації аналізу ефективності його складових.   

В даний час для оцінки рівня ефективності підприємства використовується 

система її часткових показників, що характеризують ефективність використання 

окремих елементів затрат і ресурсів: трудомісткість, матеріаломісткість, 

фондомісткість продукції, а також система обернених до них показників, що 

характеризують вихід результату з одиниці ресурсів: продуктивність праці, 

матеріаловіддача, фондовіддача [107, с. 139]. Використовуються також і такі 

показники як рентабельність в різних формах, затрати на гривню товарної 

продукції і ряд інших. Оскільки динаміка часткових показників ефективності не 

завжди однонаправлена (наприклад, продуктивність праці зростає, а фондо- і 

матеріаловіддача знижується), то для висновку про зміну ефективності 

виробництва потрібний узагальнюючий показник, що дозволяє формувати 

висновки щодо ефективності функціонування всього підприємства [258, с. 66; 

314, с. 112]. Такий показник необхідний не лише для оцінки рівня й динаміки 

ефективності, тобто в цілях статистичного спостереження, а й ретроспективного 

аналізу. Він дає можливість перспективного аналізу діяльності підприємства, а 

отже, й для оцінки варіантів управлінських рішень. Узагальнюючий показник 

покликаний кількісно виражати критерій ефективності – зниження затрат 

суспільної праці на одиницю результату [87; 86, с. 74]. 

Питанням вибору та розрахунку цього показника присвячені численні 

дослідження. Більшість із них акцентують увагу на тому, що використання 
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узагальнюючого показника є необхідним для прийняття управлінських рішень та 

динамічного моніторингу функціонування підприємства [105, с. 160]. 

Формування узагальнюючого показника здійснюється на основі вимог до 

нього. Ми вважаємо, що узагальнюючий показник повинен відповідати 

наступним вимогам: можливості визначення показника на базі наявної 

статистичної і фінансової звітності; забезпечення узагальнюючої оцінки 

результатів виробництва з урахуванням сукупних суспільних затрат на 

отримання цього результату; отримання кількісно однозначної інформації про 

переваги того або іншого варіанту управлінського рішення; адекватне 

відображення всіх змін у виробничій діяльності оцінюваного об’єкту, 

забезпечення поєднання економічних інтересів різного рівня тощо [101, с. 176]. 

Проведений нами аналіз запропонованих в економічній літературі 

показників показав невідповідність їх перерахованим вимогам, що, на нашу 

думку, пов’язане з неправильним методичним підходом до вибору результату 

виробництва та затрат, пов’язаних з його отриманням. Зрозуміло, що все це 

відображається на достовірності узагальнюючого показника, визначеного 

шляхом зіставлення результатів із затратами. 

Як було зазначено вище, узагальнюючі показники ефективності, що 

пропонувалися раніше, можна класифікувати за наступними ознаками: 

узагальнюючі показники затратного та ресурсного типу й узагальнюючі 

показники змішаного типу [245, с. 109; 343, с. 22]. Крім того, можна виділити 

індексні та узагальнюючі показники ефективності за показниками приросту [262, 

с. 29; 267, с. 33]. Проте, за допомогою останніх вимірюється не рівень 

економічної ефективності, а тільки характер і темпи її зміни [289, с. 121].  

Ми вважаємо, що найбільш прийнятним показником ефективності 

виробництва є показник ресурсного типу, а саме, показник, визначений на основі 

затрат використаної праці, тобто виробничих ресурсів. Це пояснюється тим, що, 

по-перше, без наявності всієї маси ресурсів, а не тільки їх спожитої частки, 

неможливе створення споживчих вартостей, по-друге, величезний виробничий 

потенціал підприємств й інтенсифікація виробництва вимагають передусім 



61 

підвищення ресурсовіддачі, по-третє, спожиті ресурси (затрати) складають лише 

частину використовуваних ресурсів і витратна форма ефективності відображає 

внутрішній механізм реалізації більш широкої ресурсної ефективності. 

Ресурси, що використовуються у виробництві складають єдиний 

взаємопов’язаний комплекс, між окремими елементами якого існує 

взаємодоповнення і взаємозаміщення. Тому, для отримання висновків про 

тенденцію зміни ефективності виробництва необхідно порівнювати результати 

виробництва зі всім обсягом залучених виробничих ресурсів, а не їх окремих 

елементів. Із вищевикладеного виходить, що узагальнюючий показник 

ефективності виробництва має наступний вигляд: 

 

R
ЕК р = ,      (1.3) 

 

де Кр – коефіцієнт ресурсовіддачі підприємства; Е – річний ефект 

(результат) діяльності підприємства, грн.; R – середньорічна величина 

використовуваних виробничих ресурсів підприємства, грн. 

Визначення чисельника і знаменника пропонованого нами узагальнюючого 

показника ефективності виробництва пов’язано з вирішенням двох основних 

питань: обґрунтуванням вибору результату діяльності підприємства (чисельник 

узагальнюючого показника ефективності виробництва) і розробкою методики 

врахування різнорідних виробничих ресурсів з метою визначення величини 

використаних виробничих ресурсів (знаменник узагальнюючого показника 

ефективності виробництва). 

Як показник результату виробництва, багато економістів пропонують 

застосовувати обсяг реалізованої продукції в оптових цінах підприємства з 

урахуванням зобов’язань за постачанням відповідно до замовлень і отриманих 

договорів. У даний час, цей показник використовується для оцінки обсягу 

продукції, але в розрахунках ефективності виробництва не застосовується. Це 

пов’язано з тим, що за його допомогою не можна визначити, наскільки 

економічно виправдані матеріальні затрати підприємства для отримання 
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заданого обсягу продукції. Цей показник стає у ряді випадків невигідним, 

наприклад, перехід на дешевшу сировину підштовхує підприємства на випуск 

матеріаломісткої й дорожчої продукції. Він, як і показник товарної продукції, 

служить стимулом збільшення споживання дорогих матеріалів, послуг, що 

протирічить інтересам суспільства. Крім того, цей показник містить в собі 

затрати минулої, уречевленої праці, витраченої на інших підприємствах. Все це 

робить показник обсягу товарної або реалізованої продукції підприємства 

нездатним відображати величину власного трудового внеску підприємства в 

отриманий результат і є неприйнятним для інформаційної оцінки ефективності 

виробництва [83, с. 78; 128, с. 465]. 

Ми пропонуємо здійснювати вимір результату виробництва підприємств на 

базі фактичної чистої продукції (ЧП), оскільки окреме підприємство може 

виробляти не певний відособлений продукт, а брати участь у випуску сукупного 

суспільного продукту, сукупної суспільної праці Трудова участь виробників в 

суспільному виробництві, при цьому, реалізується в обсязі знову створеної 

вартості, і, саме її слід прийняти як результат діяльності. 

Чиста продукція виступає і як показник, за яким оцінюється діяльність 

підприємства з позицій суспільства. Її функціональним призначенням є 

визначення динаміки фізичного обсягу виробництва, рівня продуктивності праці, 

регулювання фонду заробітної плати, прибутку. Цей показник є єдиним 

джерелом споживання та накопичення. 

Тим не менше, показник ЧП не дає уявлення про попит на продукцію 

підприємства, тобто підприємство може при великому обсязі випущеної 

продукції взагалі не реалізувати жодного виробу. Тому ми пропонуємо, виходячи 

із суспільних інтересів, оцінювати результат роботи підприємства не за 

величиною реалізованої ЧП, а за величиною ЧП, яка міститься в реалізованій 

продукції. Виходячи з вищесказаного, результат (ефект) діяльності підприємства 

складе: 

 

АМРПЧЕ рр −−== ,     (1.4) 
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де рЧ  – обсяг реалізованої чистої продукції підприємства; РП  – обсяг 

реалізованої продукції підприємства; рМ  – матеріальні затрати підприємства на 

реалізовану продукцію; À  – амортизаційні відрахування. 

При цьому, ми вважаємо, що фактичний обсяг реалізованої продукції слід 

визначати з урахуванням виконання договорів і замовлень за звітний період. 

Тому обсяг реалізації пропонуємо визначати наступним чином: 

 

вд
планфакт КРПРП ×= ,     (1.5) 

 

де планРП – обсяг реалізованої продукції за планом; вдК – коефіцієнт 

виконання договорів і замовлень. Його величина складе: 

 

( )
план

недплан

вд РП
ПРПК −=

 ,    (1.6) 

 

де недП – обсяг недопоставленої продукції, за звітний період за договорами і 

замовленнями. 

Крім того, залежно від використаної методики ціноутворення на 

промислову продукцію в обсягу реалізованої продукції може бути відсутнім 

загальний економічний ефект на рівні національної економіки від випуску нової 

високоефективної продукції або збиток від випуску низькоякісної продукції. 

Тому в загальному випадку, з урахуванням інтересів національної економіки, 

результат (ефект) діяльності підприємства слід визначати таким чином: 

 

ЕНЕ р ∆±=  ,      (1.7) 

 

де Е∆ – зміна результату (ефекту) діяльності підприємства при випуску 

високоефективної або підлягаючої зняттю з виробництва продукції. Знак «плюс» 

використовується при випуску високоефективної продукції, що забезпечує ефект 
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на рівні національної економіки або запобігає збитку, а «мінус» – при випуску 

продукції, що завдає збитку на національному рівні. 

Запропонований нами підхід до визначення показника ЧП дозволяє 

поєднати в ньому переваги показника реалізованої продукції й націлює 

підприємства на випуск продукції, яка б відповідала попиту споживачів при 

одночасному стимулюванні зниження матеріальних затрат, впровадження 

заходів щодо охорони навколишнього середовища. Це змінює роль даного 

показника, перетворюючи його з об’ємного показника виробництва та дозволяє 

значно удосконалити систему вартісних показників роботи підприємства. 

Тепер перейдемо до визначення показника ресурсів R (виробничих 

ресурсів). На наш погляд, до складу виробничих ресурсів слід включати робочу 

силу, основні виробничі фонди, нормовані оборотні кошти, природні й 

інформаційні ресурси. Це обумовлено тим, що названі елементи виробництва 

перебувають в нерозривній єдності. За відсутності одного з них зникають 

функції останніх. Так засоби праці, предмети праці – не відіграють великого 

значення, якщо вони не поєднані з живою працею. І навпаки, робоча сила не 

може бути реалізована в разі відсутності взаємодії із засобами і предметами 

праці. Що стосується природних ресурсів, то вони при розрахунках ефективності 

поки що не беруться до уваги зважаючи на неопрацьованість методів їх оцінки.  

Зазначимо, що окрім складових, що розглядалися, середньорічна величина 

використаних виробничих ресурсів включає й величину інформаційних ресурсів. 

Як показує досвід підприємств розвинених країн, інформаційні ресурси в даний 

час складають значну частку, що дорівнює 15 – 20%  вартості основних фондів. 

На жаль, відомостей про інформаційні ресурси від підприємств в офіційній 

статистиці немає. Можна лише припустити, що їх величина складає до 10% від 

вартості основних виробничих фондів і зростатиме по мірі інформатизації нашої 

економіки. 

У зв’язку із викладеними вище причинами, в роботі останні дві складові – 

природні та інформаційні ресурси, при визначенні узагальнюючого показника 

ефективності виробництва, не враховувалися. 
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Таким чином, всі складові елементи, на підставі яких розраховується 

узагальнюючий показник економічної ефективності виробництва – визначені. З 

врахуванням вищевикладеного показник ресурсовіддачі можна записати таким 

чином: 

 

ОЗОФоп

Р
Р ФФФ

ЧК
++

= ,     (1.8) 

 

де РЧ  – річний обсяг реалізованої чистої продукції підприємства з 

врахуванням якості та ефективності продукції, яка виготовляється, грн.; опФ – 

середньорічна величина фонду оплати праці підприємства, грн.; ОЗОФ ФФ , – 

середньорічна вартість основних виробничих фондів і нормованих оборотних 

засобів підприємства, грн. 

Пропонований нами узагальнюючий показник економічної ефективності 

виробництва (1.8) відповідає перерахованим нами на початку даного питання 

вимогам до нього. Він включає всі найважливіші часткові показники 

ефективності, а саме: матеріаломісткість, фондомісткість, зарплатомісткість 

продукції; фондомісткість по оборотних засобах. Про це свідчить запис 

показника ресурсовіддачі за наступною формулою (1.9): 
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=
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: ,      (1.9) 

 

де МАТС  – матеріальні затрати підприємства на річний випуск продукції Q, 
А  – сума річної амортизації; ММ  – питомі витрати, пов’язані використанням 

предметів праці, матеріаломісткість продукції; a – середня норма амортизаційних 

відрахувань; ОФФМ – фондомісткість продукції; ЗМ – величина фонду оплати 

праці на одиницю продукції, що випускається; ОЗФМ – величина нормованих 
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оборотних засобів на одиницю продукції – фондомісткість продукції, що 

випускається, за оборотними засобами. 

Таким чином, показник ресурсовіддачі відображає рівень використання 

живої та уречевленої праці, від якого залежать поточні витрати виробництва. Це 

важлива перевага показника ресурсовіддачі перед показником затратовіддачі, 

оскільки останній є лише частковим показником ефективності. Якщо порівняти 

ці два показника, то коефіцієнт затрато віддачі. Поза сумнівом, відображає 

величину спожитої частини виробничих ресурсів, тобто економність 

виробництва. А коефіцієнт ресуровіддачі характеризує загальну потребу у 

виробничих ресурсах, виявляє баланс розподілу суспільного продукту між 

споживанням і накопиченням. Останнє аналітичне зауваження виявляє більший 

пріоритет показника ресурсовіддачі. Його можна використовувати для оцінки 

інтенсифікації виробництва за наступною формулою (1.10): 

 

,1>= Kp
R

E II
I

     (1.10) 

 

де KpRE III ,,  – темпи приросту відповідного результату. 

Одним з напрямів оцінювання ефективності виробництва є використання 

показників рентабельності підприємства, які вважають показниками комерційної 

ефективності роботи підприємства. Узагальнюючий показник може бути 

розрахований на основі оцінювання річного прибутку підприємства відносно до 

використаних фондів. І нарешті, завершимо розгляд узагальнюючого показника 

економічної ефективності виробництва формулюванням показника комерційної 

ефективності роботи підприємства. Як було зазначено вище, за результат 

комерційної ефективності роботи підприємства слід приймати операційний 

прибуток. Тоді в якості показника комерційної ефективності роботи 

підприємства використаємо рентабельність ресурсів PP , яку визначимо за 

формулою (1.11): 
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,ОЗОФоп
P ФФФ

ПP ++=     (1.11) 

 

де П  – річний прибуток підприємства.  

Подвійність оцінки ефективності діяльності підприємства обумовлена 

існуванням економічних інтересів з позиції національної економіки в цілому і з 

позиції підприємства. З позиції національної економіки оцінка діяльності 

підприємства повинна здійснюватися за показником ресурсовіддачі (1.10), з 

позиції підприємства – за показником рентабельності ресурсів (1.11). Показники 

ресурсовіддачі та рентабельності ресурсів, які розраховуються за розробленою в 

даній роботі методикою, дозволяють здійснити комплексну оцінку ефективності 

виробництва й управління нею на підприємствах цукрової промисловості. 

Оптимальне поєднання інтересів економіки держави в цілому й інтересів 

підприємства вимагає мінімальних відмінностей в характері й темпах зміни 

ресурсовіддачі та рентабельності ресурсів та подальшого вдосконалення 

господарського механізму управління ефективністю на рівні підприємства, 

галузі, регіону та держави.  

 

 

1.3. Методичні підходи до економічного аналізу економічної 

ефективності підприємств цукрової промисловості 

 

Цукрова промисловість є одною з провідних галузей харчової 

промисловості і характеризується жорсткою прив’язкою до джерела сировини та 

великим ступенем ризику, обумовленого природно-кліматичними умовами та їх 

коливаннями, а також змінами світової й національної кон’юнктури ринку 

цукрової продукції. Крім того, від ефективності функціонування таких галузей, 

які відповідають за виробництво та задоволення населення життєво важливими 

продуктами харчування в умовах обмеженості ресурсів, залежить державна 

продовольча безпека країни в цілому. Тому, проблема ефективного 

функціонування цукрової промисловості, особливо в умовах розвитку 
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національної економіки, носить як загальнодержавний, так і регіональний  й 

галузевий характер. Це зумовлює необхідність визначення науково-методичних 

підходів, передусім до аналізу ефективності функціонування підприємств 

цукрової промисловості з метою розробки та формування рекомендацій щодо 

підвищення ефективності підприємств цукрової галузі.  

Системний підхід до визначення економічної ефективності підприємств 

цукрової промисловості полягає у розгляді підприємства як економічної системи. 

Головною метою функціонування підприємства є виробництво продукції та 

задоволення потреб споживача. Логічним процесом є адаптація основних питань 

та відповідей, що виникають в процесі економічної діяльності підприємства з 

врахуванням особливостей розвитку цукрової галузі (рис. 1.3), зокрема, 

позиціонування галузі як одної з провідних в продовольчій безпеці країни, 

розвитку експортних відносин, задоволення потреб споживачів не тільки в 

одному основному продукті – цукру, а і побічної продукції та асортиментної 

лінійки продуктів цукрової галузі. Принципи системності відповідають концепції 

формування системи стратегічних показників розвитку підприємства в умовах 

глобалізації [222, c. 73]. 

Перша базова процедура – аналіз специфічних галузевих особливостей 

передбачає передусім виявлення ролі й місця галузі в структурі промисловості і в 

системі національної економіки загалом. 

Цукрова промисловість за своїм масштабом, виконуваними функціями й 

займаним місцем в системі національної економіки є самостійним і специфічним 

об’єктом економічного дослідження.  

Цукрова промисловість характеризується такими особливостями, які 

враховують стратегічну важливість цукру як продукту, що входить в кошик 

життєво важливих продуктів харчування. По-перше, цукрова промисловість в 

Україні є за фактом майже однопродуктовою галуззю, основною продукцією якої 

є цукор, що має нееластичний попит.  

Другою особливістю є те, що галузь виробництва цукру та інших побічних 

товарів складається з однорідних підприємств та використовує сировину з 

обмеженою   транспортабельністю   та   великою   матеріаломісткістю  продукції.  
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Рис 1.3. Основні запитання та відповіді, які виникають в процесі 
економічної діяльності підприємств цукрової галузі 

Примітка:  сформовано автором на основі [11; 40; 70; 146; 202; 331] 
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Це зумовлює високу питому вагу сировини, основних і допоміжних матеріалів в 

загальних витратах на виробництво продукції.  

На жаль, тільки деякі модернізовані заводи використовують менш 

матеріаломістке виробництво. В середньому по Україні, на виробництво 1 т 

кінцевої продукції потрібно 7-10 т сировини. Такі технологічні особливості 

зумовлюють  необхідність  організації  комплексного  використання  відходів 

основного виробництва за можливими напрямами, для підвищення загальної 

ефективності виробництва. Серед таких напрямів можна відмітити такі: 

буряковий жом – білковий продукт для відгодівлі худоби;  

меляса – вихідна сировина для виробництва спирту, лікарських дріжджів, 

лимонної кислоти;  

фільтраційні та транспортно-мийні осади – засоби покращання 

продуктивності орних земель, вапняні добрива й багато інших.  

Третя особливість розвитку цукрової промисловості в Україні полягає в 

традиційній організації виробництва, яке характеризується фондомісткістю, що 

пов’язано, на наш погляд, з високою питомою вагою машин та устаткування у 

вартості основних виробничих фондів. Високу питому вагу у складі будівель і 

споруд займають бурякопункти, об’єкти допоміжного виробництва, водного 

господарства та зовнішні комунікації,  які потребують використання достатньо 

великої чисельності промислово виробничого, допоміжного й обслуговуючого 

персоналу.  

Четверта особливість полягає в організації  та фізико-хімічної технологій 

виробництва, які засновані на процесах дифузії цукру з бурякової стружки 

фізичними та хімічними діями води, пари, температури, хімікатів в 

одностадійному нетривалому циклі. Технологічний процес включає численні 

операції, що виконуються як послідовно, так і паралельно. Всі вони 

регламентовані й повинні виконуватися синхронно. За своїм характером 

виробництво цукру є спеціалізованим і масово-потоковим та відноситься до 

безперервно-дискретного типу виробництва [219, c. 5]. Крім того, актуальною 

проблемою як в Україні, так і за кордоном на підприємствах, що виробляють 
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цукор є проблема неоднорідності устаткування, яке використовується  на 

окремих стадіях технологічного процесу. 

Остання (п’ята) особливість стосується сезонного характеру роботи 

підприємств цукрової промисловості. І хоча ми розглядаємо її останньою, вона 

має найбільший пріоритет відповідно до ризиків ресурсовіддачі та 

рентабельності виробництва. З цією особливістю пов’язані організація 

матеріально-технічного забезпечення, процеси формування контингенту робочих 

й інженерно-технічних працівників. При плануванні сезонного виробництва 

(цукрового, зокрема) виникає проблема узгодження й оптимізації роботи 

постачальників сировини і безпосередньо виробничих підрозділів підприємства. 

Наявність сировини тільки у визначений час, недоцільність її зберігання 

приводить до сезонного використання устаткування, що в свою чергу обумовлює 

різний ступінь використання основних й оборотних засобів. Ефективність 

взаємодії з постачальниками сировини залежить від рівня ефективності 

управління процесом збирання, зберігання та переробки буряка: визначення 

термінів й інтенсивності копання, організації постачання, розрахунків дати пуску 

заводу; оптимальної тривалості виробничого сезону. Важливим є також 

створення навколо цукрових заводів оптимальних сировинних зон з врахуванням 

радіусу доставки  та можливих виробничих потужностей заводу.  

Принципи системності дозволяють визначити види процедур та їх 

послідовність в процесі аналізу ефективності функціонування підприємств 

галузі, а також структурувати елементи кожної процедури відповідно до 

основної мети аналізу (рис. 1.4).  

Середня оптимальна тривалість виробничого сезону складає 100-120 діб в 

рік. Для більш ефективного використання робочої здійснюють комбінування 

виробничих процесів, серед яких найбільш доцільним є процеси переробки в 

міжсезонний період цукру-сирцю, що є  одним з найбільш ефективних та стійких 

видів комбінування цукрового виробництва, яке забезпечує пом’якшену 

сезонність [179, c. 302; 181, c. 121]. 
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На рис. 1.4. жирним шрифтом виділені процедури, які відповідають 

запропонованим показникам складової ефективності виробництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Структурно-логічна схема аналізу економічної ефективності 
підприємств цукрової промисловості 

Примітка: удосконалено автором на основі [29]  
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ринку цукру 

 

Аналіз державного регулювання 
вітчизняного виробництва і ринку цукру 
 

Аналіз ефективності функціонування 
галузі з урахуванням специфічних умов 

господарювання 
 

Аналіз ефективності функціонування 
підприємств цукрової промисловості з 

позиції економіки країни 
 

1 

2 

Виявлення факторів функціонування 
галузі, загалом, та факторів впливу на 
ефективність функціонування галузі та 
підприємств. 

Виявлення закономірностей розвитку 
світового виробництва та ринку цукру, їх 
порівняння з вітчизняним 

Виявлення тенденцій розвитку, 
взаємозв’язків із світовим ринком та 
факторів впливу на вітчизняне 
виробництво 
 

Виявлення ступеню ефективності 
заходів з державного регулювання 

Визначення досягнутого рівня 
ефективності функціонування, а також 
виявлення внутрішніх та зовнішніх 
факторів впливу для підвищення 
ефективності 

Визначення досягнутого рівня 
ефективності функціонування за 
допомогою показника  ресурсовіддачі  
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ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІ 

Аналіз ефективності 
функціонування підприємств 

цукрової промисловості з позиції 
підприємства  

Визначення досягнутого рівня 
ефективності функціонування за 
допомогою показника  рентабельності 
ресурсів  
 

8 

Факторний аналіз ефективності 
функціонування підприємств цукрової 

промисловості  

Виявлення факторів впливу на 
ефективність функціонування 
підприємств цукрової галузі 

7 
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Таким чином, проведений аналіз галузевих особливостей дозволяє 

визначити групу техніко-економічних проблем, що виникають в процесі 

організації виробничо-господарської діяльності та систематизувати групу 

факторів, що впливають на ефективність функціонування цукрової 

промисловості в будь-якій країні, де розвинене бурякоцукрове виробництво. 

Більше того виявлені фактори мають безпосередній вплив на структуру й 

механізм дії ринку цукру як національного, так і світового рівня. 

Нами розглянута перша базова процедура щодо аналізу особливостей та 

виявлення факторів функціонування галузі. 

Друга базова процедура – аналіз структури та тенденцій розвитку світового 

виробництва й ринку цукру полягає у виявленні закономірностей розвитку 

світового виробництва та ринку цукру та в подальшому їх порівняння з 

вітчизняним ринком. Світовий ринок цукру представлений виробниками у 

більше ніж у 100 країнах світу. За даними ФАО, 80% наявного цукру займає 

цукор із цукрової тростини і 20% – із цукрового буряку. Лідерами світового 

ринку цукру є Бразилія, Індія, країни ЄС, Китай, Таїланд тощо.  

Частка України на світовому ринку цукру у 2015-2016 рр. за даними 

експертів склала 2,1%, спостерігається її збільшення до 3,2% в 2016-2017 

маркетинговому р. та зменшення в 2017-2018 рр.. Цукровий прорив 2016 р. 

зменшився в 2017 р. (600 тис. т проти 760 тис. т, експертний прогноз – 400-500 

тис. т); а також в 2018 р. спостерігалось зниження обсягу виробництва на 15% за 

причинами зменшення посівних площ і кількості сировини [122]. Україна має 

достатньо високий потенціал експорту цукру на світовий ринок, проте гостро 

стоїть питання якості експортованого цукру, оскільки виробництво цукру в 

Україні здійснюється не тільки модернізованими, а і цукровими заводами із 

застарілою матеріально-технічною базою та часто за відсутністю впроваджених 

міжнародних стандартів якості та безпечності продукції [31; 352, c.80]. 

Наступна (третя) процедура – аналіз формування вітчизняного ринку цукру 

здійснюється з метою виявлення тенденцій розвитку, взаємозв’язку із світовим 

ринком та факторів впливу на вітчизняне виробництво.  
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Аналіз державного регулювання вітчизняного виробництва і ринку цукру 

(четверта процедура) дозволить оцінити ступінь ефективності заходів 

державного регулювання та розвитку ринку. На цьому етапі необхідно 

розглянути методи державного цінового регулювання виробництва і реалізації 

цукру в Україні, зокрема квотування випуску цукру та поставок його на 

внутрішній ринок країни, затвердження Урядом рівня мінімальних цін на цукор у 

межах квоти, встановлення мінімальних та максимальних інтервенційних цін на 

буряковий цукор як об’єкт державного цінового регулювання. Відміна 

квотування в 2018 р. змінює цю процедуру відповідно до програм підтримки 

вітчизняних виробників, розвитку територій, де підприємства галузі є 

містоутворюючими. 

П’ята процедура передбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ, 

рівня використання виробничих та фінансових ресурсів на конкретному 

підприємстві. Ці ресурси розподіляють на дві групи: фактори безпосереднього 

впливу та фактори опосередкованого впливу.  

Перша група факторів безпосередньо впливає на діяльність підприємства та, 

як правило, має чітку кількісну оцінку. 

Фактори другої групи не здійснюють безпосереднього впливу на виробничо-

господарську діяльність підприємства, проте є причиною значних змін в його 

діяльності. 

Всебічне врахування зовнішніх і внутрішніх факторів впливу дозволить 

проаналізувати ефективність функціонування підприємств цукрової 

промисловості та розробити напрями її підвищення. 

Як було зазначено раніше, подвійність оцінки економічної ефективності 

підприємств обумовлена існуванням економічних інтересів з позиції економіки 

країни в цілому і з позиції підприємства. З позиції економіки країни в цілому 

оцінка діяльності підприємства повинна здійснюватися за показником 

ресурсовіддачі. Це відповідає шостій базовій процедура – аналіз ефективності 

функціонування підприємств цукрової промисловості з позиції економіки країни 
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та визначення досягнутого рівня економічної ефективності за допомогою 

показника  ресурсовіддачі. 

З позиції підприємства оцінка діяльності повинна здійснюватися за 

показником рентабельності ресурсів. Це відповідає сьомій базовій процедурі – 

аналіз ефективності функціонування підприємств цукрової промисловості з 

позиції підприємства та визначення досягнутого рівня ефективності 

функціонування за допомогою показника  рентабельності ресурсів. 

Таким чином, визначені показники ресурсовіддачі та рентабельності 

ресурсів дозволяють здійснити комплексну оцінку ефективності виробництва й 

управління нею на підприємствах цукрової промисловості. Оптимальне 

поєднання інтересів економіки країни в цілому й інтересів підприємства вимагає 

мінімальних відмінностей в характері й темпах зміни ресурсовіддачі та 

рентабельності ресурсів. 

Для більш повного виявленні факторів, що впливають на економічну 

ефективність підприємств цукрової промисловості доцільним є проведення 

факторного аналізу ефективності функціонування підприємств цукрової 

промисловості. Детермінований факторний аналіз представляє собою методику 

дослідження впливу факторів, зв’язок яких з результативним показником носить 

функціональний характер, тобто результативний показник ресурсовіддачі може 

бути представлений у вигляді добутку, частки чи алгебраїчної суми факторів. 

Аналіз впливу діяльності підприємства на розвиток території, її екології 

може бути врахований за окремою складовою економічної ефективності. Крім 

того, доцільно розглянути такі складові як відповідність стратегічним цілям, 

національним економічним програмам, розвитку людського капіталу тощо. Ці 

складові та їх показники відносяться до групи «якісних показників», визначення 

яких, як правило, здійснюється за допомогою експертних оцінювань.  

Розрахункові показники економічної ефективності найбільш доцільно 

здійснювати за даними фінансової звітності та моніторингу показників 

технологічних та управлінських процесів виробництва.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Визначено поняття економічної ефективності як багатогранну 

економічну категорію, яка відображає процес розвитку продуктивних сил в 

тісному взаємозв’язку з виробничими відносинами. Аналіз наукових праць щодо 

еволюції поняття економічної ефективності  та її складових свідчить про 

недостатність науково обґрунтованого погляду на сутність економічної 

ефективності, її двоєдиної природи, обумовленої суспільним виробництвом. 

Соціальний і економічний аспекти економічної ефективності ґрунтуються на 

єдиній економічній основі, оскільки не може існувати економічне поза 

соціальним. При комплексному підході щодо визначення ефективності 

виробництва запропоновано виділити два взаємозв’язаних і 

взаємокоординованих між собою напрями оцінювання економічної 

ефективності: економічний і соціальний. Наявність двох аспектів обумовлена 

двоїстою природою способу виробництва. Виробнича і соціальна ефективність 

діалектично взаємозв’язані, співвідносяться між собою як зміст і форма та 

визначаються характером взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. 

Економічна ефективність є комплексною категорією, що відображає результат 

суспільного виробництва та його вплив на розвиток економіки та соціальної 

сфери на всіх рівнях функціонування виробничих, управлінських та соціальних 

процесів.  

2. Оцінювання економічної ефективності здійснюється за допомогою 

системи показників. Одною з найважливіших складових економічної 

ефективності є ефективність виробництва, визначення показників формується на 

базі достовірних даних, які відображають ефективність затрат або ресурсів 

окремих елементів виробництва та узагальнюючого показника ефективності. 

Аналіз відомих узагальнюючих показників дозволив сформувати їх класифікацію 

за такими групами як: за валовою продукцією; за товарною продукцією, за 

чистою продукцією; за прибутком, за витратами сукупної праці – на витратні, 

ресурсні, змішані. Узагальнюючий показник повинен відповідати наступним 
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вимогам: можливості визначення показника на базі наявної статистичної і 

фінансової звітності; забезпечення узагальнюючої оцінки результатів 

виробництва з урахуванням сукупних суспільних затрат на отримання цього 

результату; отримання на основі застосування даного показника кількісно 

однозначної інформації про переваги того або іншого варіанту управлінського 

рішення; адекватне відображення всіх змін у виробничій діяльності оцінюваного 

об’єкту, забезпечення поєднання суспільних і приватних економічних інтересів. 

Запропонований узагальнюючий показник економічної ефективності 

виробництва (показник ресурсовіддачі) включає всі найважливіші часткові 

показники ефективності, а саме: матеріаломісткість, фондомісткість, 

зарплатомісткість продукції; амортизаціє місткість, фондомісткість по оборотних 

засобах. Розроблений показник ресурсовіддачі запропоновано використовувати 

для оцінки інтенсифікації виробництва.  

3. Подвійність оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 

обумовлена існуванням економічних інтересів з позиції економіки держави в 

цілому і з позиції підприємства. З позиції економіки держави в цілому оцінка 

діяльності підприємства повинна здійснюватися за показниками ресурсовіддачі, 

позиціонування в рейтингу забезпечення стратегічних напрямів розвитку 

держави, регіону, території, а з позиції підприємства – за показником 

рентабельності ресурсів, задоволення потреб споживачів, розвитку технологій, 

іміджу та бренду підприємства.  Показники ресурсовіддачі та рентабельності 

ресурсів дозволяють здійснити комплексну оцінку ефективності виробництва й 

управління нею на підприємствах цукрової промисловості. Якісні показники 

позиціонування підприємства дозволяють акцентувати увагу на соціальну 

складову, але потребують спеціальних підходів для їх визначення. Оптимальне 

поєднання інтересів економіки держави в цілому й інтересів підприємства 

вимагає запровадження моніторингу та контролю показників ресурсовіддачі та 

рентабельності ресурсів; а також якісних показників соціальної складової 

ефективності підприємства.  
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4. Проблема ефективного функціонування цукрової промисловості, як 

стратегічно важливої галузі, носить як загальноекономічний, так і 

загальнодержавний характер. Це зумовлює необхідність визначення науково-

методичних підходів до аналізу економічної ефективності з використанням 

системного підходу, який дозволяє розробити процедури й технології аналізу та 

виявлення факторів, що впливають на економічну ефективність та розрахунок її 

показників. Такий аналіз базується на двох складових – зовнішньому оточенні та 

внутрішній структурі. Методика дослідження передбачає всебічне вивчення 

властивостей економічної ефективності підприємства як ефективності системи, її 

взаємозв’язків із зовнішнім середовищем для виявлення слабких і сильних 

сторін, її можливостей і загроз, формування стратегічних і тактичних 

управлінських рішень відповідно до одержаних результатів оцінювання 

економічної ефективності підприємства цукрової галузі.  

 

Результати наукового дослідження представлені в роботах: [50; 51; 52; 53; 

57; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 214].   

 



79 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

2.1. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

підприємств цукрової галузі 

 

Цукрова промисловість є однією із стратегічно важливих галузей харчової 

промисловості України. Її розвиток характеризується хвилеподібними змінами в 

обсязі посівних площ під цукровим буряком, зменшенням кількості цукрових 

заводів та виробництва цукру з 1998 р. по 2016 р. [3; 79; 80]. Починаючи з 2016 р. 

ситуація почала покращуватись за рахунок зростання кількості та потужності 

цукрових заводів, їх модернізації, «цукрового прориву» в експорті цукру в 

2016 р., показники якого, на жаль, зменшились в 2017-2018 рр. [122; 369; 373, 

c. 3; 374]. 

Незважаючи на те, що Україна входила в першу шістку країн-експортерів 

цукру за радянських часів, з 1998 р.. Україна перетворилася на імпортера цукру-

сирцю, хоча в останні роки можна спостерігати більш активний розвиток 

цукрової галузі [230].  

Значне поглиблення кризових явищ і зменшення посівних площ 

спостерігається у період 2008-2009 рр., що було викликано неефективним 

регулюванням цін на цукровий буряк й цукор в Україні та світовою фінансовою 

кризою. Після 2009 р. спостерігається зростання площ посівів, середньої ціни 

реалізації коренеплодів сільськогосподарськими підприємствами та подальше 

зростання обсягів виробництва цукру. Однак, починаючи із 2011 р. відбувається 

скорочення кількості цукрових заводів і посівних площ, що частково можна 

пояснити перевищенням обсягів виробництва цукру над його споживанням та 

припиненням діяльності підприємств, які не входять до великих агрохолдингів, 
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не мають необхідного запасу фінансових ресурсів та не компенсували свої 

збитки за минулі роки. Історично цукрова галузь завжди була одною з провідних 

галузей харчової промисловості.  Перші цукрові заводи були відкриті 200 років 

назад.  До 1917 р. Україна мала 187 цукрових заводів та посідала (до 1914 р.) 

друге місце в світі за обсягами виробництва цукрового буряку (після Німеччини). 

В радянські часи було побудовано ще декілька заводів і незалежна Україна 

отримала «на баланс» 192 цукрових заводи із сумарною добовою потужністю 

переробки 509,72 тис. т цукрового буряку. До 1990 р. підприємства цукрової 

промисловості займали перше місце в світі з виробництва бурякового цукру, 

виробляючи 13-20 % від світового виробництва. У цукровій галузі працювало  не 

тільки 192 цукрових та 5 цукрорафінадних заводів, а і 7000 господарств з 1640 

тис. га площ під цукровими буряками, які забезпечували робочими місцями 

понад 1,5 млн працівників.  Площа посіву цукрового буряку в той час складала 

1,4-1,7 млн. га і вироблялося 5 млн. тон. цукру із цукрового буряку. 60% 

виробленого цукру на той час  відправлялося на експорт [374]. Серед 

підприємств, які підтримувала цукрова промисловість (а це понад 400) – були  

насіннєві, машинобудівні та ремонтно-механічні заводи, бурякорадгоспи, 

вапнякові кар’єри, підприємства матеріально-технічного забезпечення, пересувні 

механізовані колони, проектно-конструкторські бюро, учбово-курсові комбінати 

та інші організації. На жаль, економічні та політичні умови розвитку 

національної економіки призвели до того, що втрачено цілу низку заводів. 

Одною з причин такої втрати є  незапуск  ряду заводів декілька сезонів, що 

призводить  до загибелі виробництва. До сезону 2016/17 рр. в Україні збереглося 

біля 80 підприємств, безпосередньо виробляли цукор в 2016-2017 рр. 

42 підприємства, а в 2017-2018 рр. – 46 заводів. В 2018-2019 маркетинговому р. 

працювало 42 заводи. Виробництво цукру оцінюється як виробничі потужності, 

які максимально за добу можуть переробити 230 тис. т цукрового буряку. 

Надлишок цукру до останніх років експортувався, в більшій мірі до країн СНД 
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(особливо до Росії), проте у зв’язку із всім відомими подіями українські 

цукровики спочатку втратили ринок Росії, територій Криму та Донбасу, які були 

великими споживачами цукру [370, c. 9]. 

Проте, незважаючи на поступове зменшення кількості цукрових заводів? 

потужність основних гравців на ринку цукру збільшується за рахунок здійснення 

модернізації заводів. За 2015/2016 маркетинговий рік в Україні було вироблено 

1,43 млн. т. цукру 36-ма заводами. В 2016/2017  маркетинговому р. працювало 42 

заводи (вироблено 2,01 млн. т.); 2018/2019 р. – 42 заводи. Потреба внутрішнього 

ринку оцінюється в 1,45 млн. т цукру. Статистичні дані щодо розвитку цукрової 

промисловості, спостереження щодо змін на підприємствах цукрової 

промисловості свідчать про необхідність оновлення законодавчої бази та 

активізації  діяльності підприємств для виробництва цукру, призначеного для 

експорту.  

Ринкове середовище підприємства формує зовнішні ринкові сигнали, за 

якими підприємство повинно адаптуватись та швидко реагувати на зміни 

зовнішнього середовища. Динамічний розвиток зовнішнього середовища 

свідчить про те, що економічна ефективність підприємства може мати високий 

рівень при умові всебічного аналізу кон’юнктури ринку, впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів та їх взаємозв’язків для прийняття оптимальних рішень з 

максимізації прибутку та зниження ризику. Фактори зовнішнього середовища не 

залежать від діяльності підприємства, проте, кількісно та якісно впливають на 

рівень використання виробничих та фінансових ресурсів на конкретному 

підприємстві. 

Всі фактори впливу зовнішнього середовища можна поділити на дві групи: 

фактори безпосереднього впливу та фактори опосередкованого впливу. При 

чому, перша група факторів безпосередньо впливає на діяльність підприємства 

та, як правило, має чітку кількісну оцінку, в той же час, фактори другої групи не 
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здійснюють безпосереднього впливу на виробничо-господарську діяльність 

підприємства, проте, можуть призводити до значних змін в його діяльності. 

На рис. 2.1 зображено вплив основних факторів зовнішнього середовища 

безпосереднього (прямого) впливу на підприємства цукрової промисловості. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2.1. Модель впливу факторів прямої дії зовнішнього середовища на 

функціонування цукрових заводів 
Примітка: розроблено автором 

 

Бондар В. С., Хаєцька О. П. та інші дослідники  відзначають, що 

внутрішній ринок цукру України характеризує нестабільність, різкі коливання 

розмірів посівних площ, обсягів виробництва коренеплодів і цукру та цін на них. 

Він зазначає, що це є найбільш вразливим місцем в бурякоцукровому 

виробництві, що відбивається в коливаннях показників виробництва та 

нестабільних показниках ефективності [352, с. 80; 34, c. 61]. 
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Ефективність підприємств цукрової промисловості в першу чергу залежить 

від роботи бурякосіючих господарств, оскільки від кількості і якості сировини 

(цукрового буряку) значною мірою залежать обсяги виробництва цукру та його 

економічна ефективність. Розглянемо основні показники буряківництва у 

табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Основні показники буряківництва України за 2007-2017 рр. 
Показники Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Площа 
цукрового 
буряку до 
збирання, 
тис. га 

578 377 320 492 516 449 270 331 237 292 318 276 

Урожайність, 
т/га 

29,4 35,6 31,5 27,8 36,3 40,7 39,7 47,4 43,6 48,2 48,6 50,9 

Валовий збір, 
млн. т 

53,2 46,0 39,2 56,8 46,2 63,1 63,9 60,1 60,1 66,0 61,9 70,1 

Собівартість 
вирощування 
цукрового 
буряку грн./т 

177,2 204,4 299,2 409,3 378 302 387,3 419,2 615,1 687,2 690,5 688,
3 

Ціна 
реалізації 
коренеплодів, 
грн./т 

157,6 218,9 409,9 478,5 516 426,8 397,8 494,2 788,6 846,8 851,6 749 

Рентабель-
ність 
вирощування 
цукрового 
буряку, % 

-11,1 7,1 37 16,5 35,8 15,9 2,7 17,9 28,2 24,3 12,4 11,6 

Примітка: узагальнено автором за [1; 2; 3; 329; 330; 372; 373; 374] 

 

Протягом досліджуваного періоду відстежується певний хвилеподібний 

характер змін в площі цукрового буряку до збирання (Додаток Б, рис. Б.1). Так, 

відбувається зростання площ до збирання цукрового буряку до 2006 р., з 2006 р. 

зменшення площ до 2009 р., та з 2009 р. знову зростання площ цукрового буряку, 

але чергове падіння площ відбувається з 2012 р.. У 2013 р. зменшення площ 

відбулося на 40% порівняно з 2012 р.. У 2014 р. спостерігаємо незначне 

збільшення посівних площ буряків на 61 тис. га, в 2016 р. площі цукрового 

буряку до збирання становили 292 тис. га., а в 2017 р. 318 тис. га., а в 2018 р. 

276 тис. га. Зрозуміло, що цукрова галузь і буряківництво тісно пов’язані. 
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Хвилеподібна форма динаміки змін площі цукрового буряку найбільш 

приближена до поліноміальної залежності (Додаток Б, рис. Б.1), що 

характеризується найбільшим (6) ступенем і не може бути використаною для 

прогнозу.  

Нами проведено кореляційний аналіз між показниками площі цукрового 

буряку та показниками виробництва цукру, який  підтвердив вагомий зв’язок між 

площею цукрового буряку та виробництвом цукру (коефіцієнт кореляції – 0,52) 

та між площею цукрового буряку та кількістю цукрових заводів (коефіцієнт 

кореляції – 0,67; 0,89) (Додаток Б). Але  одержана залежність з високим рівнем 

достовірності описується складною гіперболічною функцією, яка не може бути 

використана для прогнозу. 

Собівартість цукрового буряку займає значну частку в собівартості 

виробництва цукру, тому все більше цукрових заводів намагаються мати свої 

площі цукрового буряку, що дозволить знизити собівартість виробництва цукру 

та забезпечити безперебійність роботи цукрового заводу. Тому в останні роки 

зростає частка площ цукрового буряку цукрових компаній та заводів (Додаток Б, 

рис. Б.1). Зокрема, якщо у 2007 р. частка площі цукрового буряку цукрових 

компаній становила 21,4%, то у 2013 р. – 76,6%, у 2016 р. – 83,2%, у 2017 р. – 

84,6%. Таким чином, цукрові заводи намагаються повністю забезпечити себе 

необхідною сировиною. Виконаний розрахунок трендової тенденції зміни площі 

цукрового буряку свідчить про хвилеподібний та нестабільні тенденції спроб 

намагань цукрових заводів забезпечити себе сировиною.  

Позитивним фактором виступає збільшення урожайності цукрового буряку 

з 1 га. Неостанній фактор при цьому зіграло збільшення застосування 

мінеральних та органічних добрив. Окремі сільськогосподарські підприємства 

показують високі показники з отримання високих урожаїв цукрового буряку. 

Перші місця з урожайності цукрового буряку тримають Хмельницька, 

Полтавська, Вінницька області. Окремі цукрові компанії досягли показників 

урожайності на рівні 45-55 т цукрового буряку з гектару, враховуючи, що 

середньоукраїнський показник урожайності становив у 2016-2017 рр. 48,2 т/га, а 
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у 2004 р. – 23,8 т/га, тобто більше як у 2 рази. Цукрова карта України [80], 

інформація, представлена в додатку В, табл. В.1, В.2, свідчить про те, що 

активними  також є Київська, Харківська і Тернопільська області. 

Однак, незважаючи на підвищення урожайності цукрового буряку, їх 

валовий збір, так само як і площа до збирання має хвилеподібну тенденцію до 

зниження (Додаток Б, рис. Б.1).  

Слід зазначити, що в сучасних умовах господарювання, в основу 

взаємовідносин між бурякоздавальниками та цукровими заводами  

покладено давальницьку модель, за якою 70% готової продукції  

повертається бурякоздавальникам, 30% залишається заводам.  

Така форма взаємовідносин дозволяє сільгоспвиробникам  

здійснювати відтворення за рахунок гнучкого механізму збуту готової продукції, 

враховуючи сезонний характер виробництва. Як правило, прибуток 

сільгоспвиробників від реалізації готової продукції в 1,5 – 2 рази більший, а ніж 

при реалізації сировини. 

З іншої сторони, давальницька форма не може використовуватись як єдина 

форма взаєморозрахунків між бурякосіючими господарствами та переробними 

підприємствами, внаслідок неможливості вирішувати з її допомогою проблеми 

бурякоцукрового підкомплексу. 

Після вартості цукрового буряку неабияке значення для зниження 

собівартості виробництва цукру і підвищення ефективності роботи цукрових 

заводів має енергоспоживання та енергозбереження. Оскільки доля палива та 

енергії в собівартості переробки 1 тони цукрового буряку за останні роки 

становить 36-38%, складова частина палива в собівартості цукру складає 27%, а 

на деяких підприємства і вище. Витрати палива при виробництві цукру 

представлені у табл. 2.2. 

Слід зауважити, що проблеми енергозбереження завжди були актуальними 

для цукрової промисловості, однак до 2005 р. значних досягнень по зменшенню 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів досягли лише деякі заводи, які 

мали більш сучасну технічну базу. 
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Стабільні та досить низькі ціни на природний газ не стимулювали активну 

діяльність в напряму енергозбереження і до 2005 р. питомі витрати палива майже 

не змінювалися і були на рівні 6,2-6,5% до маси буряків [2; 190].  

Таблиця 2.2 

Витрати палива при виробництві цукру за 2009-2017 рр. 
Показник Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Витрати природного газу 
на 1 тону перероблених 
цукрового буряку, м3 

42,2 45,5 41 37,8 35,4 33,1 37,8 36,5 35,6 

Загальні витрати 
умовного палива до маси 
буряків, % 

5,17 5,17 5,16 4,73 4,46 4,21 4,73 4,51 4,62 

Кількість заводів, що 
переведено на 
альтернативні види 
палива, од. 

н\д 1 2 2 4 3 3 5 3 

Примітка: узагальнено автором за [330; 329; 3; 372, c.2; 373, c. 3; 374] 

 

Після 2005 року почалося стрімке зростання цін на природний газ, що 

відповідно, відігравало значним стимулом у напряму впровадження 

енергозберігаючих заходів та зменшення питомих витрат. Так, як видно з 

таблиці, витрати природного газу на 1 тону перероблених цукрового буряку 

зменшились у 2016 р. майже на 14,6% в порівнянні з 2009 р. (з 42,2 м3 до 36,5м3). 

Однак, враховуючи, що європейські показники витрат природного газу 

становлять 20-25 м3 українським підприємства є до чого прагнути. Загальні 

витрати умовного паливо також зменшились з 5,17 % до 4,51%. Звичайно це 

гарна тенденція, враховуючи, що у 2000-2005 рр. вони становили 6,2-6,5%, однак 

це доволі низькі показники в порівнянні з європейськими – 2,8%. Тенденція 

українських цукрових заводів використовувати біопаливо відповідає напрямам 

збільшення ефективності за рахунок виробництва побічної продукції та 

забезпечення економії енергоресурсів. 

Зростання цін на природний газ за останні 5 років майже в 10 разів 

стимулювало цукрові заводи не лише до впровадження енергозберігаючих 

заходів, а і до переходу на альтернативні види палива (кам’яне вугілля, біогаз, 
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пелети, торф). Як видно з таблиці, якщо у 2010 р. лише 1 завод перейшов на 

альтернативні види палива, то у 2016 р. вже 6 заводів перейшли на альтернативні 

види палива. 

Важливим фактором зовнішнього середовища, що впливає на ефективність 

роботи підприємств цукрової галузі є державне регулювання. Основними 

положеннями Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

реалізації цукру» передбачено посилення державного впливу на ринок цукру 

через запровадження в дію такого механізму як системи квотування. Відповідно, 

починаючи з 2000 щорічно визначаються та розподіляються обсяги вирощування 

цукрового буряку для виробництва цукру в межах квот «А» і «В» та виробництва 

цукру в межах цих квот (додаток В, табл. В.1). На рис. 2.2. представлено квоти А 

з 2002-2018 рр.  

 
 

Рис. 2.2. Розподіл квоти «А» виробниками цукру та зміна рівня запасів 

цукру за 2002-2017 рр. 
Примітка: сформовано за [3; 329; 330; 372] 

 

Крім того, інструментами регулювання є введення мінімальних цін на 

цукор та цукровий буряк; закупівля цукру для задоволення потреб держави із 

попереднім фінансуванням витрат виробників цукру та цукрового буряку; 
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декларування наявності цукру в усіх суб’єктів підприємницької діяльності 

незалежно від форми власності; визначення квартальних і місячних обсягів 

реалізації цукру на внутрішньому ринку; механізм регулювання імпортних 

поставок цукру-сирцю тростинного; пільгове державне кредитування виробників 

цукру та цукрового буряку [240; 280].  

Як видно з рис. 2.2. спостерігається хвилеподібна тенденція до зміни рівня 

виконання квоти «А» цукровиробниками. Так, три роки поспіль (2004-2006 рр.) 

виробництво цукру здійснюється понад встановлену державою квоту і, 

відповідно, одночасно йде збільшення зміни запасів цукру на кінець 

відповідного року. Наступні чотири роки відбувається недовикористання квоти 

«А», використання існуючих запасів цукру і, відповідно, відбувається зменшення 

запасів на кінець відповідного періоду. 

Розглянемо відсоток виконання квоти «А» цукровиробниками та зміну 

запасів цукру за період 2004-2016 рр. (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Рівень виконання квоти «А» виробниками цукру та зміна рівня 

запасів цукру за 2004-2016 рр. 
Примітка: сформовано автором за [3; 329; 330; 372] 
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Згідно з балансом попиту і пропозиції, розробленим Міжвідомчою 

робочою групою при Мінекономрозвитку, станом на 1 березня 2014 р. наявні 

залишки цукру в усіх суб’єктів господарювання становили 1182 тис. т, зокрема, 

на складах у цукрових заводів - 470 тис. т, у сільськогосподарських підприємств 

– 407, в оптовій і роздрібній торгівлі – 90, інших утримувачів – 215 тис. т. 

Залишки цукру на кінець 2015 р. склали 502 тис. т, залишки цукру на 2016 р. 

склали 520 т [1; 2].  

Можливість відміни квот на виробництво цукру в ЄС та скасування 

експортних обмежень, які було запроваджено під час «цукрової реформи» у 

2006 р. як відповідь на претензії щодо демпінгу з боку Світової організації 

торгівлі  обговорювались ще на галузевій зустрічі London Sugar Week у жовтні 

2014 р).  В 2017 р., після десятиліття квот, підприємства з виробництва цукру в 

ЄС зможуть виробляти та експортувати цей продукт за власними стратегіями та 

визначеними обсягами.  

В 2017-2018 рр. виробництво цукру в країнах ЄС оцінюється на рівні 

21,1 млн. т, що на 24% вище середнього рівня за попередні 5 років, завдяки 

збільшенню площ цукрового буряку на 16% у поєднанні з хорошою урожайністю 

(+ 8%) і високим вмістом цукру. Значна частина цієї продукції призначена для 

світового ринку: до кінця квітня 2018 р. було експортовано майже 2,2 млн. т. 

цукру, що більш ніж в 2,5 рази перевищує експорт за аналогічний період 

минулого року. За прогнозними даними, очікується, що експорт в 2017/2018 

маркетинговому р. досягне 3,2 млн. т, тоді як імпорт скоротиться і складе 

1,2 млн. т. до кінця маркетингового року (вересень 2018 р.) [88; 89]. 

Бурякоцукрова  промисловість України потребує підтримки держави, 

вжиття дієвих заходів щодо своєчасного забезпечення площ посіву цукрового 

буряку, вирішення питань диверсифікації виробництва продукції на цукрових 

заводах та активізації пошуку зовнішніх ринків збуту. Закон щодо регулювання 

квоти втратив свою актуальність в зв’язку зі змінами кон’юнктури на світових 

ринках  та потребами виробників реалізації цукру, який вироблений в більшому 

обсязі, чим є потреба на вітчизняному ринку. Але це не свідчить про те, що 
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державне регулювання розвитку цукрової галузі не повинно здійснюватись. Ще 

раз нагадаємо, що цукор – є одним зі стратегічно важливих продуктів, а цукрові 

підприємства на багатьох територіях – особливо в сільській місцевості, малих 

містах є містоутворюючими  підприємствами. 

В табл. 2.3 представлені основні показники розвитку цукрової галузі 

України з 2006 до 2018 року.  

Таблиця 2.3 

Основні показники розвитку цукрової галузі України за 2006-2018 рр. 
Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Задіяна потуж-
ність цукр. заводів, 
млн.т. 

0,33 0,31 0,22 0,18 0,22 0,24 0,21 0,14 0,18 0,23 0,29 0,34 0,29 

Кількість 
працюючих цукр. 
заводів 

120 121 70 56 73 74 63 38 48 40 42 46 42 

Витрати на 
виробництво 
цукру, тис. грн. /т  

2,6 2,7 2,9 4,6 7 6,9 6,9 6,9 9,9 12,2 15,4 15,3 15,5 

Середні оптові ціни 
на цукор, 
тис.  грн./т. 

2,5 2,6 2,8 4,7 7 7,7 5,6 6,0 7,8 12,2 13 15 14 

Виробництво 
цукор, млн.т. 

2,5 1,8 1,6 1,3 1,8 2,3 2,2 1,2 2,1 1,5 2,0 1,8 1,75 

Примітка: узагальнено автором за [3; 79; 369] 
 

Проведено системний аналіз розвитку цукрової галузі на основі 

статистичних даних та звітності підприємств за 2006 – 2016 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» (табл. 2.1 – 2.3.). 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 значно збільшилась в 2015 р. та 2016 р.. Зокрема, потужність 42 

цукрових заводів в 2016 р. на 12,1% менша від потужності 2007 р., в якому 

зафіксована рекордна кількість працюючих заводів (121 цукровий завод). Обсяг 

виробництва цукру знизився з 2007 по 2009 рік на 48%, мав зміни до збільшення 

від 18 до 28% до 2012 р. в порівнянні з 2009 р.. Значне зменшення обсягу 

виробництва на 45% спостерігається в 2013 р.; стабілізація результатів 
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виробництва за обсягом в 2014 р. (менше в порівнянні з 2012 р. на 4,6%); 

спостерігається зменшення обсягу виробництва на 28,6% в 2015 р. в порівнянні з 

попереднім роком і збільшення обсягу виробництва на 25% в 2016 р.. В 2017-

2018 рр. спостерігається зменшення обсягу виробництва в середньому на 16%. 

Таким чином, перевиробництво 2006 р. та 2011-2012 рр. спричинило появу 

надлишкових запасів цукру через перевищення його пропозиції над попитом. Це 

в подальшому спричинило скорочення виробничих потужностей багатьох 

підприємств (рис. 2.4). Зменшення сумарної виробничої потужності 

супроводжувалось і зменшенням кількості заводів. В результаті на ринку 

відбувається укрупнення заводів і збільшення потужності кожного окремого 

заводу. Зокрема, якщо порівняти середню потужність одного цукрового заводу, 

то у 2000 р. середня потужність становила 2,8 тис. т за рік, то у 2013 р. – 

3,6 тис. т за рік. Слід зазначити, що у 2013 р. 20 підприємств виробили 80,3% 

всього цукру в Україні. Як вже було зазначено, позитивні зміни 2015-2017 рр. 

потребують змін в законодавстві та державному регулюванні ринку цукру, що 

частково здійснено Законом про відміну квот, але  потребує державної стратегії 

розвитку цукрової промисловості, розвитку виробництва основної (цукру) та 

побічної продукції. 
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Рис. 2.4. Динаміка зміни сумарної виробничої потужності працюючих 

цукрових заводів за 2000-2017 рр. 
Примітка: узагальнено автором за [3; 79; 369]  
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Надвиробництво цукру та неврегульованість ринку цукру призводить не 

тільки до зменшення посівних площ буряків, кількості заводів і їх сумарної 

потужності, а і до формування неконкурентоспроможної ціни, що не забезпечує 

погашення витрат підприємства (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Витрати на виробництво цукру та середні оптово-відпускні ціни 

на цукор за 2004-2017 рр., грн./тонну 
Примітка: узагальнено автором за [3; 79; 369]  

 

Після фінансової кризи 2008 р. і значного зростання цін на енергетичні та 

інші ресурси, значно підвищилась відпускна ціна на цукор. Однак вже після 

надлишкового виробництва у 2011 р. оптова-відпускна ціна на цукор знизилась 

за рахунок перевищення пропозиції над попитом і у 2012-2013 рр. не погашала 

понесених витрат на виробництва. Така ситуація вкрай негативно позначилась на 

виробниках цукру, на їх фінансовому стані. Ситуація могла б покращитись за 

рахунок державних інтервенційних операцій, однак у зв’язку з дефіцитом 

бюджетів коштів обсяги таких операцій Аграрним фондом, як було зазначено, 

незначні і в цілому слабо вплинули на кон’юнктуру. Починаючи з 2012 р. ми 

можемо спостерігати що Темпи приросту витрат на виробництво цукру є значно 
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вищими від зростання оптово-відпускних цін на одну тону (рис.2.4). Починаючи 

з 2012 р. виробництво цукру є збитковим. У 2014 р. ми мали збиток у розмірі 

2071 грн. з однієї тони, що вкрай негативно відображається на фінансовому стані 

підприємств. В 2015 р. спостерігались позитивні зміни балансу витрат та оптово-

відпускних цін, але такий стан залишився нестабільним і не підтвердився в 

2016 р.  

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» від 24 червня 2004 р. визначає цукор-пісок буряковий об’єктом 

державного цінового регулювання та передбачає щорічно встановлювати 

мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на цукор [151]. Слід зауважити, що 

зміст державного цінового регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом 

державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги на 

рівні, не нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за 

максимальну інтервенційну ціну. Проте протягом досліджуваного періоду 

Аграрний фонд не здійснював закупівлю цукру білого бурякового у період його 

виробництва за нормами і в обсягах, як це передбачено діючим законодавством. 

Зміна правил для державного регулювання за документом, який скасовує квоти 

та мінімальні ціни на цукровий буряк дозволить виробникам більш ефективно 

організувати реалізацію виробленого цукру, але не звільняє державу від 

підтримки вітчизняного виробника одної з провідних галузей харчової 

промисловості, а також виробників цукрового буряку. Така підтримка повинна 

бути представлена у формі податкових пільг, дотацій, пільгових кредитів тощо.  

Крім того, ще одним негативним фактором виступає незахищеність 

внутрішнього ринку від імпорту цукрозамінників та інтенсивних 

підсолоджувачів, які в останні роки набули широкого використання у харчовій, 

фармацевтичній та інших галузях народного господарства.  

Однак, слід відмітити позитивну тенденцію останніх двох років по 

збільшенню обсягів експорту цукру, зокрема експорт цукру становив 8,1% та 

12,9% від загального обсягу виробництва цукру бурякового у 2012 та 2013 роках; 

а в 2016-2017 рр. спостерігається цифровий прорив експорту. Згідно з даними 
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Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за 

сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 р. і завершився 11 січня 

2017 р., експортували 344 тис. т цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний 

період 2015-2016 рр. За цей період, як повідомляла асоціація «Укрцукор», вони 

переробили 13,7 млн. тонн цукрового буряку, з яких виробили 2,01 млн. т цукру, 

при тому що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 р. оцінюється в 

1,54 млн. т. Загалом в Україні у 2015-2016 рр. працювали 42 цукрових заводи; 

експортовано 132,2 тис. т цукру. У 2016-2017 маркетинговому р. експортували 

769,3 тис. т цукру, що в 5,8 разу перевищує результат попереднього 

маркетингового року і є рекордом за весь час незалежності держави [345]. 

Крім факторів зовнішнього середовища прямого впливу, на підприємства 

цукрової промисловості впливають і фактори зовнішнього середовища 

опосередкованого впливу (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Модель непрямого впливу факторів зовнішнього середовища на 
функціонування цукрових заводів 

Примітка: розроблено автором  
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ксиліт тощо) та синтетичних (аспартам, сахарин) замінників цукру істотно 

здешевлює виробництво продукції. Саме тому, це призвело до зменшення 

обсягів споживання цукру підприємствами кондитерської та інших галузей. Тим 

часом, з огляду на негативний вплив цукрових замінників на здоров’я людини, їх 

використання у країнах Європейського Союзу обмежується законодавчо [113]. 

В Україні до цього часу не затверджені нормативні акти і рецептури 

стосовно використання цукрозамінників, а саме: скільки і яких цукрозамінників 

може бути використано у кожному конкретному кілограмі кондитерського 

виробу або іншого продукту. Це питання потребує контролю з боку держави.  

Вирішити ситуацію і негативні тенденції ринку цукру можна було за 

рахунок зростання експорту, однак його частка незначна (рис. 2.7). 

123

177

120

25
91 92 90

48 10 11 7 42 47,1 46,3

297

120

165

120 103
88

65 51

174 163

40

132,2

465,8

590,7

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Імпорт цукру

Експорт цукру

Рис. 2.7.  Динаміка  обсягів  експорту  та  імпорту  цукру  білого 

за  2004-2017 рр., тис. т 
Примітка: узагальнено автором за [3; 79; 369]  

 

Вітчизняним товаровиробникам складно конкурувати на світовому ринку 

без дотацій, оскільки собівартість українського цукру більша за собівартість 

найбільших світових виробників.  

Висока ціна вітчизняного цукру пояснюється також недостатнім рівнем за 

останні 10 років здійснюваних реконструкцій та технічного переозброєння 
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підприємств. Більше того, третя частина обладнання поступається зарубіжним 

аналогам за продуктивністю, а три четвертих за матеріаломісткістю. Вітчизняне 

обладнання дозволяє видобувати цукор із буряка до 70%, в той же час, коли в 

інших країнах-цукровиробниках – до 85%. 

Одним з перспективних напрямів підвищення ефективності 

бурякоцукрового виробництва є виробництво етанолу. Сировиною для 

виробництва біоетанолу є сільськогосподарські культури та продукти їх 

первинної переробки з високим вмістом цукру або крохмалю, зокрема і цукровий 

буряк. В умовах загострення проблеми забезпечення України енергоносіями та 

зменшення попиту на білий буряковий цукор доречно прискорити виробництво 

біоетанолу на основі цукрового буряку. Традиційним підходом в Україні є 

виробництво біоетанолу з відходів цукробурякового виробництва – меляси, 

проте його можна виробляти і з проміжних продуктів переробки солодких 

коренеплодів: бурякового (дифузійного) соку, цукрового сиропу, зеленої патоки 

тощо. Саме використання проміжних продуктів дає змогу збалансувати потреби 

України в цукрі та зберегти й розвинути земельні площі під вирощування 

цукрового буряку за рахунок виробництва біоетанолу. 

Поєднання виробництва цукру та біоетанолу в умовах цукрового заводу із 

напівпродуктів переробки цукрового буряку сприятиме вирішенню багатьох 

проблем цукрової промисловості. Зокрема, дозволить уникнути проблеми 

надвиробництва цукру, зменшити витрати палива на переробку цукру, 

підвищити тривалість роботи підприємства та створити додаткові робочі місця, 

підвищити якість цукру тощо. 

Слід зазначити, що значним дестабілізуючим фактором для підприємств є 

високий рівень інфляції, яка здійснює безпосередній вплив на фінансово-

господарську діяльність. Існуюча в дореформений період інфляція попиту 

трансформувалась в інфляцію затрат. В сучасний умовах господарювання саме 

ріст виробничих затрат відбувається за всіма елементами затрат.  

Найбільшою мірою інфляція затрат пов’язана з ростом цін на матеріальні 

затрати, енергоресурси та транспортні послуги. 
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Більше того, внаслідок скорочення обсягів виробництва відбувається 

збільшення ролі умовно-постійних затрат в собівартості цукрової продукції. 

Індекс споживчих цін та темп приросту цін на цукор представлені на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Індекс споживчих цін та цін на цукор за 2004-2017 рр., % 
Примітка: сформовано автором  за [3; 329; 330] 

 

Якщо індекс споживчих цін має в основному стабільну тенденцію до 

зростання на незначний відсоток в рік, то зростання цін на цукор в більшій мірі 

пов’язаний із перевищення пропозиції над попитом. Так, найбільше зниження 

цін на цукор відбулось у 2007 та 2012 рр., які є наступними після надмірного 

виробництва у 2006 та 2011 рр.. Починаючи з 2012 р. ціни на цукор 

збільшуються, а з 2015 р. можна спостерігати зниження цін на цукор на 2,6%. 

Намагаючись компенсувати в певній мірі збитки, отримані внаслідок 

інфляції, більшість цукрових заводів використовують практику неплатежів. По 

мірі знецінення грошової одиниці дебіторська заборгованість для підприємств 

стає додатковими збитками, в той же час, коли кредиторська заборгованість 

додатковим прибутком. 

Однак, використання такої тактики управління фінансовими ресурсами в 

частині співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості генерує 
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кризу неплатежів, що загострює проблему забезпечення підприємства власними 

оборотними коштами. 

Негативний вплив, який здійснює інфляція на діяльність підприємств, має 

різноплановий характер. В результаті знецінення грошових засобів, власні 

оборотні засоби та амортизаційні відрахування нездатні забезпечити потреби 

навіть простого відтворення, а сучасна практика грошово-розрахункових 

операцій в сторону збільшення кредиторської заборгованості, дозволяє 

підприємствам компенсувати інфляційний збиток лише на короткий проміжок 

часу, а в перспективі веде до взаємних неплатежів та порушення господарських 

зв’язків. 

В галузі кредитної політики в державі відбуваються кардинальні зміни. 

Проте, скористатись послугами комерційних банків підприємства практично не 

можуть через високі відсоткові ставки за кредитами та скорочення їх терміну до 

кількох місяців. Дешеві кредитні кошти доступні лише крупним агрохолдингам, 

акції яких обертаються на фондових ринках. 

До негативних наслідків в цукровій промисловості призвела також і діюча 

податкова система. Її вузька орієнтація на усунення дефіцитності бюджету 

шляхом стягнення доходів у підприємств, ігноруючи їх поточні потреби в 

фінансових ресурсах, зовсім не передбачає стимулюючого впливу на економіку. 

Як відомо, ефективність податкової системи залежить від повноти 

реалізації всіх функцій – фіскальної, перерозподільної та контрольної. В сьогодні 

діючій податковій системі переважає фіскальний характер, за якого основне 

податкове навантаження покладається на підприємства. Відповідно підприємства 

все менше прибутку спрямовують на капітальні інвестиції, що особливо 

небезпечно в умовах зносу обладнання до 70%. 

Високі податкові ставки, конфіскаційний характер оподаткування в 

результаті приводить до скорочення виробництва товарів, спаду інвестиційної 

активності. Як відомо, якщо рівень стягнення доходів підприємств перевищує 

35–36% (крива Лаффера), виникає стагнація виробництва, а потім його розпад, 
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порушується розширений виробничий цикл. Саме ці тенденції сьогодні 

характерні для цукрової промисловості. 

На підприємствах загострюється дефіцит ліквідних ресурсів, що не 

дозволяє використовувати виробничі потужності та призводить до спаду 

виробництва, згортанню інвестицій у виробничій сфері та «проїданню» 

основного капіталу. 

Використання ПДВ і розрив у часі між отриманням ПДВ від покупців і 

сплати цього податку при придбанні товарно-матеріальних цінностей також 

сповільнює обертання засобів. 

З огляду на сезонність бурякового цукроваріння, доцільно було б 

оподатковування підприємств галузі зробити не поквартальним, а один раз на 

рік, після закінчення сезону цукроваріння.  

Слід зазначити вплив ситуації на ринку праці на діяльність заводів. В 

сучасних умовах робоча сила стає однією із найдешевших виробничих ресурсів. 

Внаслідок цього відбувається зниження стимулів підвищення технічного рівня 

виробництва, впровадження сучасних технологій. Низька зарплата призводить до 

зниження продуктивності праці, до звуження можливостей внутрішнього ринку в 

результаті спаду платоспроможного попиту населення. 

Проведене дослідження дозволило автору зробити наступні висновки. 

Продовольча безпека країни за цукром втрачається, продовжують банкрутувати 

заводи, знос фондів значний, інвестиції обмежені, цукор стає 

неконкурентоздатним за ціною; в зв’язку зі збільшенням зносу активів і майже 

відсутніми науковими розробками може виникнути проблема й із якістю цукру. 

Вважаємо, що розв’язання потребують наступні проблеми: дієве державне 
регулювання економіки бурякоцукрового підкомплексу та регулювання ринку 
цукру – захист внутрішнього ринку та приведення у відповідність попиту та 
пропозиції за цукром (стратегія маркетингу); питання фінансування підприємств 
(стратегія інвестування). Для підвищення конкурентоздатності цукру з 
вітчизняної сировини необхідно підвищувати ефективність його виробництва 
(виробнича стратегія). 
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Проведений аналіз зовнішнього середовища дозволив виділити 
особливості галузі та визначити її проблеми, які систематизовано в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Особливості та проблеми цукрової галузі 

Особливості  Проблеми  

Органічний зв’язок із 
буряківництвом 

Низька забезпеченість сировиною, відсутність 
оборотних засобів, неритмічні постачання сировини 

Цукровий буряк – 
малотранспортабельна сировина, 
швидко псується 

Віддаленість бурякосіючої зони від заводу, значний 
радіус постачання та витрати на заготівлю буряка, 
нераціональність сировинної бази та зберігання 
буряка 

Висока матеріаломісткість Високі втрати буряка та цукру, низький вихід цукру й 
коефіцієнт вилучення 

Багатокомпонентний склад буряка 
та висока питома вага відходів 

Недостатність використання продуктів переробки 

Сезонний характер 
Неефективність використання трудових, 
матеріальних, фінансових ресурсів в міжсезонний 
період 

Складний апаратурно-поточний 
процес 

Потік незбалансований, непропорційність окремих 
ділянок, неритмічність виробництва, зниження 
фондовіддачі, низький рівень технічного оснащення 

Висока матеріало-, трудо- та 
фондомісткість виробництва 

Високий рівень споживання теплоенергетичних 
ресурсів, води, допоміжних матеріалів 

Монопродуктовий характер 
виробництва, недостатня 
забезпеченість вітчизняною 
сировиною, необхідність 
переробки імпортного сирцю 

Залежність від ситуації на світовому ринку цукру, не 
конкурентоздатність вітчизняного цукру на 
зовнішньому ринку 

Цукор – продукт повсякденного 
попиту 

Адміністративне регулювання на місцях умов 
переробки буряка, встановлення монопольної ціни, 
вивіз за межі адміністративної території 

Міжнародна конкуренція 
Відсутність належного захисту внутрішнього ринку 
та підтримки вітчизняного виробника зі сторони 
держави 

Відсутність державної 
інвестиційної політики 

Руйнування виробничої бази заводів 

Недостатній рівень державного 
регулювання 

Не дотримуються державні інтереси, короткострокові 
приватні інтереси торгово-промислових компаній 
сприяють розвалу виробничої бази галузі 

Особливості розміщення цукрових 
заводів 

Розвинута інфраструктура потребує значних затрат на 
своє утримання 

Примітка: сформовано автором на основі досліджень літературних та інформаційних  
джерел  та спостережень на досліджених підприємствах  
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Результативність виробничої системи, на нашу думку, залежить від 

багатьох факторів: 

- від раціональних управлінських рішень менеджерів різних рівнів; 

- від розміру та розміщення підприємства; 

- від вибраного технологічного процесу, його апаратурних складових, 

пов’язаність продуктивних ділянок, компонування обладнання; 

- організація виробництва та праці, кваліфікації та мотивації персоналу, 

ефективності оперативного управління підприємством; 

- системи інфраструктури, для забезпечення виробничих умов. 

Раціональні управлінські рішення менеджерів різних рівнів формуються на 
основі результатів аналізу економічної інформації, показників ефективності на 
всіх рівнях управління [16; 112]. 

Питання, в якій зоні бурякосіяння розташований завод, яка його 
потужність вирішується на основі розрахунку можливої кількості та якості 
сировини для переробки. Це довгострокове рішення й змінити його без 
додаткових інвестицій неможливо. Питання про оптимальний розмір 
підприємства вирішувалося в перші роки пострадянського періоду, коли було 
прийнято вважати, що оптимальною потужністю є переробка буряка в 3000 
т/добу. 

Визначені особливості та проблеми можуть бути деталізовані за 
допомогою технології SWOT аналізу [123]. Основні слабкі та сильні сторони 
підприємства з виробництва цукру, можливості та загрози представлені в 
узагальненій табл. 2.5. Сучасний вибір технологічного процесу, організація 
виробництва та праці базується на процесах модернізації та реструктуризації, які 
активно задіяні тільки на Гнідавському, Крижопільському, Теофіпольському, 
Капітанівському, Жабінковському та деяких інших  цукрових заводах.  

Отже, сучасний стан цукрових заводів можна охарактеризувати 
недостатнім для ефективного виробництва. І хоча є деякі покращення в 2016-
2017 рр.,  знос основних фондів більшості заводів досяг 70% й більше.  

Постійно зростають затрати на переробку буряка у зв’язку з ростом цін на 

енергоносії та виробничі матеріали. Найбільшу тривогу викликає стан 
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технологічного та технічного оснащення вітчизняних заводів, де значна частина 

обладнання експлуатується більше 20 років, що в 2 рази перевищує нормативний 

термін. Технологічне та енергетичне обладнання оновлюється тільки на окремих 

заводах і в недостатньому обсязі. 

Таблиця 2.5 

Узагальнений шаблон SWOT-аналізу для підприємства цукрової галузі 
Чинники Ваговий коефіцієнт 

Внутрішнє середовище 
Сильні сторони (S) 

Природно-кліматичні умови 0,15 
Якість ґрунтів 0,20 
Нові технології вирощування 0,1 
Досвід виробництва цукру 0,15 
Розвинута інфраструктура управління  0,2 
Модернізована матеріальна база виробництва 0,2 

Слабкі сторони (W) 
Давальницька схема використання сировини 0,33 
Недостатньо розвинута мережа постачальників сировини 0,33 
Високі показники матеріаломісткості та енергомісткості продукції  0,33 

Зовнішнє середовище 
Можливості (О) 

Постійний попит на цукор 0,3 
Ринкове регулювання цін 0,25 
Зміна кон’юнктури на світовому ринку 0,25 
Розвиток євроінтеграційних зв’язків 0,2 

Загрози (Т) 
Високі бар’єри виходу на світовий ринок продукції 0,25 
Високий рівень конкуренції на світовому ринку 0,25 
Високий рівень стандартів якості продукції 0,5 

Примітка: сформовано автором на основі досліджень літературних та інформаційних  
джерел, спостережень та опитувань на досліджених підприємствах 

 

На виробництво 1 т цукру переробляється 9 т буряка, тоді як у зарубіжних 

країнах – 6,5 – 7 т; витрати умовного палива в 1,5 – 2 рази, а вапнякового каміння 

в 2,5 – 3 рази перевищує показники зарубіжних підприємств. 

Недостатня забезпеченість підприємств основними засобами не дозволяє 

вирішувати проблеми забезпеченості сировиною та необхідними матеріалами, 

працювати прибутково. Виробництво з низькою рентабельністю залишає їх 

можливості розвиватися за рахунок власних засобів, а високі ціни на кредитні 

ресурси, значно перевищують рентабельність, нестійкий рівень інфляції не 

дозволяє їм ефективно використовувати послуги кредитних організацій. Наявні 

потужності українських цукрових заводів дозволяють щорічно виробляти із 

цукрового буряку до 3 млн. т цукру. При цьому для забезпечення внутрішніх 

потреб достатньо й половини такого виробництва. Тобто до 1,5 млн. т продукції 
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може реалізовуватися на зовнішніх ринках. Упродовж останніх трьох років в 

Україні підвищувалася якість цукру, що проявлялося у збільшенні обсягів 

виробництва цукру І категорії. Так, в 2015 р. масова частка такого цукру 

становила 25% від його загальної кількості. Для порівняння: у період 2012–

2014 рр. виробництво цукру І категорії коливалося у межах від 2 до 10%. 

Підвищення якості цукру стало основним фактором впливу на зростання його 

експортних поставок. Активний запуск виробництва цукроваріння в 2016 р. 

характеризується активізацією 42 заводів, серед яких 40% здійснює 

реструктуризацію. В 2017 р. запущено 46 заводів. Модернізація заводів 

дозволить підвищити якість цукру та, як наслідок, сприятиме реалізації його 

експортного потенціалу. Станом на 31 січня  2018 року виготовлено 2,06 млн. т  

цукру та перероблено 14,32 млн. т цукрового буряку [3; 32, c. 4]. Вимоги до 

якості цукру адаптовані до європейських, але будуть використовуватись через 

перехідний період в 2021 р.  

На рис. 2.9. представлено модель впливу прямого впливу факторів  

внутрішнього середовища функціонування цукрових заводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.9. Модель прямого впливу факторів внутрішнього  середовища на 

функціонування цукрових заводів 
Примітка: розроблено автором  
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Модель містить основні складові прямого впливу, серед яких матеріальні 

ресурси, які повинні бути вчасно наявні для здійснення виробничих процесів; 

фінансово-бюджетні ресурси, що впливають на виконання виробничих та 

управлінських процесів і можуть бути оптимізовані відповідно до виконання 

процесів підрозділами та використання системи бюджетування. Запроваджена 

технічна модернізація також  прямо впливає на результати за рахунок 

покращення ресурсовіддачі та використання більш повного циклу виробництва 

основної та побічної продукції.  

На рис. 2.10 представлено модель непрямого впливу факторів 

внутрішнього середовища на функціонування цукрових заводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Модель непрямого впливу факторів внутрішнього  середовища 

на функціонування цукрових заводів 
Примітка: розроблено автором  
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запровадження сучасних автоматизованих систем управління бюджетами та 

фінансовими потоками. Формування стратегії розвитку підприємства, показників 

досягнення цільових напрямів, формування системи підтримки управлінських 

рішень є ключовими складовими моделі непрямого впливу факторів 

внутрішнього середовища, які як правило активно впливають на результат 

функціонування підприємства після періоду апробації та внесення змін за 

практичними результатами (за спостереженнями на сучасних підприємствах 

через 2-3 роки після впровадження). 

Вважаємо, що для вирішення проблем підвищення ефективності 

функціонування підприємств в цукровій галузі необхідно визначити основні 

причини їх виникнення, серед яких є наступні: зниження інвестиційної 

активності; знос основних виробничих засобів; відсутність достатньої кількості 

оборотних засобів; випереджуючий ріст цін на енергоресурси, транспортні 

послуги, насіння та ін. в порівнянні з цінами на кінцеву продукцію; хронічні 

неплатежі; неефективне регулювання діяльності підприємств та використання 

давальницької схеми переробки сировини.  

Для вирішення проблем в галузі необхідно вирішити такі завдання: 

- науково-технічні – запровадження нових технологій, які можна 

впровадити із незначними затратами та продуктів (розширення асортименту); 

- інтеграційні – регулювання зв’язків з підприємствами сільського 

господарства та торговельно-промисловими компаніями; 

- економічні – підвищення конкурентоздатності українського цукру та 

інших продуктів виробництва цукрових заводів; підвищення економічної 

ефективності підприємств цукрової галузі. Причому вирішення завдань цього 

напряму сприятиме розв’язанню науково-технічних та інтеграційних завдань.  

Отже, вирішення вище зазначених завдань вимагатиме  

регулюючої ролі держави із захисту внутрішнього ринку цукру від міжнародної 

конкуренції та запровадження систем оцінювання економічної ефективності на 

підприємствах.  
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2.2. Оцінка ефективності виробництва підприємств цукрової 

промисловості 

 

Проведений аналіз зовнішнього  та внутрішнього середовища діяльності 

підприємств цукрової промисловості виявив недосконалість державного 

регулювання через встановлення мінімальних цін на цукор, цукровий буряк та 

квот на виробництво цукру, недостатню повноту запроваджених внутрішніх 

систем оцінювання результатів функціонування підприємств цукрової галузі, 

внаслідок чого важливим напрямом підвищення економічної ефективності буде 

виступати підвищення її ресурсної складової. Показник ресурсовіддачі, що 

представлений в першому розділі відображає рівень використання живої та 

уречевленої праці, від якого залежать поточні витрати виробництва. 

Розглянемо тенденції зміни основних складових показника ресурсовіддачі 

– чистої продукції підприємства,  середньорічної величина фонду оплати праці 

підприємства, середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних 

засобів підприємства. 

При проведенні дослідження були обрані одні з найбільших виробників 

цукру в Україні, такі як: ПАТ «Гнiдавський цукровий завод», ПАТ «Городище-

Пустоварівський цукровий завод», ПАТ «Первухінський цукровий завод», 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод», ПАТ «Теофіпольський цукровий 

завод», ПАТ «Шепетівський цукровий завод».  

В додатку Д, табл. Д.1, Д.2  та фрагментовано табл. 2.6 представлено 

складові показника ресурсовіддачі досліджуваних підприємств, як  

основного показника використання живої та уречевленої праці, який  

відображає поточні витрати виробництва. Таке скорочення  

обсягів реалізації  характерно фактично для всіх досліджуваних підприємств. 

Частина підприємств має зниження за цим показником  в 2013-2015 рр.. 

Починаючи з 2016 р., можна констатувати прояв «цукрового прориву» майже у 

всіх підприємств галузі. В 2017-2018 рр. підприємства працювали достатньо 

стабільно. 
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Таблиця 2.6 

Основні складові показника ресурсовіддачі досліджуваних підприємств  

за 2012-2018 рр. 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 98740 118897 183462 236198 246580 232306 368344 
Матеріальні затрати 40822 51512 99317 101137 159092 134154 260974 
Амортизація 6417 9305 10667 14571 59167 20449 19820 
Фонд оплати праці 9455 6774 9294 13095 16468 17722 20064 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 70824 85916 152955 46376 58471 52558 63003 
Матеріальні затрати 14386 13896 22500 38600 28475 18547 19578 
Амортизація 868 631 698 611 1301 1430 670 
Фонд оплати праці 3253 3303 4504 6113 5095 6469 3741 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 45020 49360 87621 128778 86330 25058 21043 
Матеріальні затрати 30002 29375 34206 76032 60675 499 82263 
Амортизація 2235 2429 2488 2392 2009 136 2141 
Фонд оплати праці 4476 4729 6363 8062 6643 1853 8674 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 45331 69487 117850 87714 108077 186121 256721 
Матеріальні затрати 48119 64387 57901 60637 67697 132209 139525 
Амортизація 4131 5582 4161 3849 3448 2334 2249 
Фонд оплати праці 14453 5042 4946 8767 10797 11149 10490 

ПАТ «Теофіпольський цукровий 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 91833 148911 190050 325818 325545 172043 405640 
Матеріальні затрати 55242 100333 111375 197691 198796 201893 188924 
Амортизація 1586 1816 1789 2448 4756 5422 5411 
Фонд оплати праці 6650 5698 8600 11732 15001 14476 19254 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 152398 73209 172793 757 9765 3340 29869 
Матеріальні затрати 53526 77044 35310 6013 2631 2272 2218 
Амортизація 7288 9562 11591 11168 8936 9273 8739 
Фонд оплати праці 2364 4175 7408 1832 911 827 2263 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 37778 223567 162847 275218 105150 122051 185888 
Матеріальні затрати 36304 61408 77729 208286 129671 1631 206514 
Амортизація 1525 1634 2052 2962 2614 470 1877 
Фонд оплати праці 4518 7005 8547 12912 10066 2115 10829 

Примітка: сформовано автором за [383] 
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Також для дослідження був вибраний «Крижопільський цукровий завод» 

(ПАТ «Продовольча компанія Поділля»), який знаходиться у Вінницькій області 

і, може бути майданчиком для запровадження пропозицій щодо підвищення 

ефективності виробництва цукру та запровадження комплексного підходу щодо 

бюджетування та збалансованості основного та побічного виробництва. 

Однак вже у 2011-2013 рр. підприємств не працювали, а фактично 

реалізовували залишки продукції. В цілому можна сказати, що найбільше 

зростання обсягів реалізації для ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий 

завод «відбулось у 2010 р., але потім підприємство або скорочувало обсяги 

діяльності, аби взагалі не працювало в сезон цукроваріння. В 2014-2015 рр. 

підприємство працювало не на повну потужність. А в 2015-2016 рр. завод 

запустив виробництво цукру з найбільшою потужністю та став одним з активних 

підприємств в галузі. В 2017-2018 рр. підприємство ПАТ «Городище-

Пустоварівський цукровий завод» зменшило свої показники як за витратами, так 

і за чистим доходом від реалізації продукції. 

Слід відмітити ПАТ «Шепетівський цукровий завод», який з 2011 р., для 

зниження рівня оподаткування, офіційно здає в оренду свої приміщення і 

обладнання виробничого характеру. Але в 2015-2016 рр. Шепетівський завод 

також розпочав активну виробничу діяльність. В 2017-2018 рр. показники дещо 

знизились.  

Негативним фактором виступає наявність від’ємної чистої продукції, що 

означає про неможливість деяких підприємств  («Крижопільський цукровий 

завод» та «Шепетівський цукровий завод») погашати чистим доходом  від 

реалізації продукції свої матеріальні витрати і амортизацію та створювати 

додану вартість. В деякі періоди такі матеріальні витрати, як і амортизація, 

зростали більш високими темпами, ніж чистий дохід від реалізації продукції. 

Особливо це характерно для більшості підприємств протягом 2010-2014 рр. 

Для того, щоб прослідкувати наявність залежності між показниками 

чистою продукцією та вартістю основних засобів, оборотних засобів та фонду 

оплати праці (рис. 2.11), розрахуємо коефіцієнти кореляції чистої продукції до 
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визначених засобів. Показник чистої продукції визначається як чистий дохід від 

реалізації продукції за вилученням даних матеріальних затрат та амортизації. 

Слід зауважити, що позитивних результатів хоча б за одним показником на 

більшості підприємств не спостерігається.  

Показник чистої продукції забезпечує фонд оплати праці тільки на трьох 

підприємствах; вартість основних засобів на чотирьох підприємствах, оборотних 

коштів – також. найбільш щільний зв’язок спостерігається між чистою 

продукцією та вартістю основних засобів.  

На двох цукрових заводах ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий 

завод» та ПАТ «Первухінський цукровий завод», спостерігається обернена 

залежність між показниками чистої продукцією та вартістю основних засобів 

внаслідок зменшення показника чистої продукції навіть при поступовому 

збільшенні вартості основних засобів. Така ситуація може проявлятись на 

заводах, що здійснюють довгострокові інвестиції, зокрема при реалізації 

багатоетапної стратегії енергозаощадження. 

 
Рис. 2.11. Коефіцієнт кореляції між чистою продукцією та вартістю 

основних засобів, оборотних засобів та фонду оплати праці 
Примітка: сформовано автором за результатами аналізу [383] 
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Так, збільшення вартості основних засобів приводить на більшості 

підприємств до збільшення чистого продукту, що пов’язано передусім із 

впровадженням нових технологій, техніки, переоснащенням виробництва, 

збільшенням продуктивності тощо.  

Розраховані темпи приросту представлені у табл. 2.8. 

Як було зазначено у першому розділі, показник ресурсовіддачі доцільно 

використовувати також для оцінки інтенсифікації виробництва (крім того, 

розраховуються темпи приросту вихідного показника – чистої продукції, темпи 

приросту ресурсів та приросту ресурсовіддачі).  

Узагальнюючий показник ефективності та ранг кожного з підприємств 

представлений у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

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 0,1 4 0,24 4 0,32 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 
«Крижопільський 
цукровий завод» 0,32 4 -0,11 7 0,5 2 -0,09 6 0,25 3 0,34 3 0,23 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 0,1 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 
 

За представленими показниками можна проаналізувати інтенсифікацію 

виробництва внаслідок більш ефективного використання ресурсів, при цьому 

темпи приросту чистої продукції повинні перевищувати темпи приросту ресурсів 

підприємства, а темп приросту ресурсовіддачі повинен бути більше одиниці 

(Додаток Д, табл. Д.4).  
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Таблиця 2.8 

Оцінка інтенсифікації виробництва досліджуваних підприємств 
 Підприємство 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/2017 2018/2017 

1 2 3 4 5 6 7 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 

Темп приросту 
чистої продукції 126,51 163,98 23,50 274,37 86,93 21,93 
Темп приросту 
ресурсів 113,00 116,30 120,74 118,17 83,56 23,56 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,12 1,41 0,19 2,32 1,04 4,04 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 181,76 5,52 400,49 113,54 131,84 31,24 
Темп приросту рес. 154,39 92,95 133,77 93,58 106,17 101,17 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,18 0,06 2,99 1,21 1,24 1,21 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 290,08 98,87 46,96 103,29 -33,99 -13,99 
Темп приросту 
ресурсів 96,92 115,31 163,20 33,84 333,07 133,08 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 2,99 0,86 0,29 3,05 -0,10 -0,40 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод». 
Темп приросту 
чистої продукції 51,75 77,01 -42,42 -442,05 -18,76 -8,26 
Темп приросту 
ресурсів 103,51 95,09 120,69 99,07 101,29 98,3 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 0,50 0,81 -0,35 -4,46 -0,19 -0,04 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 586,13 41,64 159,00 139,66 203,47 103,47 
Темп приросту 
ресурсів 63,27 188,59 99,01 118,00 159,96 99,36 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 9,26 0,22 1,61 1,18 1,27 2,27 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 164,42 163,46 97,07 -28,91 -599,07 -199,07 
Темп приросту 
ресурсів 115,86 121,70 124,60 107,69 112,76 109,36 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,42 1,34 0,78 -0,27 -5,31 -2,37 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції -939,70 -13,05 10,97 455,33 -11,12 -1,19 
Темп приросту 
ресурсів 138,98 84,60 117,75 178,92 127,39 117,19 
Темп приросту 
ресурсовіддачі -6,76 -0,15 0,09 2,54 -0,09 1,2 

Примітка: розраховано автором за даними підприємств  
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На Гнідавському цукровому заводі у період 2009-2011 рр. темпи приросту 

чистої продукції перевищували темпи приросту ресурсів підприємства.  

Однак у 2012-2014 рр. вартість чистої продукції знизилась, а вартість 

ресурсів зросла, що призвело до зниження показника ресурсовіддачі. В 2015-

2016 рр. незначні позитивні зміни, але є тенденція збільшення темпів зростання 

ресурсовіддачі ПАТ «Шепетівський цукровий завод», «Гнідавський цукровий 

завод». В 2017-2018 рр. показники ресурсовіддачі мають незначні зміни до 

зменшення. 

Розглянутий узагальнюючий показник ефективності включає всі 

найважливіші часткові показники ефективності, а саме: матеріаломісткість, 

фондомісткість, зарплатомісткість продукції; фондомісткість за оборотними 

засобами. 

Узагальнюючий показник ефективності дозволяє визначити загальні зміни 

в ефективності підприємства для подальшого аналізу за його складовими. 

Моніторинг узагальнюючого показника здійснюється за матрицями порівняння 

очікуваних показників з фактичними та за допомогою процедури порівняння 

показників за часом.  Аналіз показників різних цукрових заводів показав, що 

показники інтенсифікації виробництва не мають загальної тенденції змін. 

Якщо на Гнідавському цукровому заводі зростання ресурсовіддачі 

супроводжувалось зростанням чистої продукції та частковим зростанням 

ресурсів, то на Первухінському та Саливонківському заводах приріст 

ресурсовіддачі досягався за рахунок зменшення вартості ресурсів, які були 

використані. 

На Крижопільському цукровому показник ресурсовіддачі постійно 

знижувався (темп приросту мав від’ємне значення) протягом досліджуваного 

періоду, що було викликане в основному постійним зменшенням показника 

чистої продукції. 

Протягом досліджуваного періоду можна виділити певну тенденцію зміни 

матеріаломісткості, що тісно пов’язана із зміною цінової ситуації на ринку 

цукру. Так, матеріаломісткість продукції досліджуваних підприємств протягом 
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2008-2010 рр. знижувалась, однак після значного зниження цін на цукор у 2011-

2012 рр. матеріаломісткість суттєво зросла. Протягом 2013-2018 рр. 

матеріаломісткість змінювалась аналогічно попередніх років. Серед 

досліджуваних підприємств найнижчий показник матеріаломісткості 

спостерігався Гнiдавському, Городище-Пустоварівському, та Первухінському 

цукровому заводі якщо виключити роки, в яких вони не працювали.  

Серед цих підприємств лише Гнiдавський та Первухінський цукрові заводи 

входять до трійки найефективніших підприємств за показником ресурсовіддачі. 

Для того, щоб з’ясувати як тісно пов’язана матеріаломісткість із показником 

ресурсовіддачі розглянемо коефіцієнти кореляційної залежності між показником 

ресурсовіддачі та матеріаломісткості, фондомісткості, зарплато- місткості та 

оборотної фондомісткості (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Коефіцієнт кореляції ресурсовіддачі та матеріаломісткості, 

фондомісткості, зарплат місткості та оборотної фондомісткості 
Примітка: сформовано автором за результатами аналізу  
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Звичайно, що всі представлені показники повинні мати обернену 

залежність, однак на Гнідавському цукровому заводі коефіцієнт кореляції між 

ресурсовіддачею і фондомісткістю по оборотних фондах має незначне позитивне 

значення, що свідчить про відсутність впливу оборотної фондомісткості на 

результуючий показник ресурсовіддачі. 

Найбільш тісний обернений зв’язок спостерігається між ресурсовіддачею 

та матеріаломісткістю, оскільки за виключенням Шепетівського та 

Первухінського цукрових заводів коефіцієнт кореляції для цих показників 

становить більше 0,7. На наступному місці амортизаціємісткість та 

зарплатомісткість продукції.  

В цілому представлені показники прибутковості (збитковості) ресурсів 

досліджуваних підприємства свідчать про збитковість операційної діяльності 

внаслідок чого підприємства отримають операційні збитки на 1 грн. вартості 

ресурсів. При цьому варто відмітити, що за останні два роки, коли витрати на 

виробництво цукру значно перевищують ціну на цукор, рентабельність 

(збитковість) ресурсів майже кожного підприємства мала від’ємне значення, що 

ще раз підкреслює впливовість факторів зовнішнього середовища і необхідність 

державної підтримки виробників цукру.  

Серед досліджуваних підприємств найбільша рентабельність ресурсів 

спостерігається на Первухінському цукровому заводі, на другому місці – 

Саливонківський цукровий завод, на третьому – Теофіпольський цукровий завод. 

Детальні показники рентабельності представлені в додатку Е. Подвійність оцінки 

ефективності діяльності підприємства обумовлена існуванням економічних 

інтересів з позиції економіки країни в цілому і з позиції підприємства. З позиції 

економіки країни в цілому оцінка діяльності підприємства здійснюється за 

показником ресурсовіддачі, з позиції підприємства – за показником 

рентабельності ресурсів. Показники ресурсовіддачі та рентабельності ресурсів, 

які розраховуються за розробленою в даній роботі методикою, дозволяють 

здійснити комплексну оцінку ефективності виробництва й управління нею на 

підприємствах цукрової промисловості. Оптимальне поєднання інтересів 
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економіки країни в цілому й інтересів підприємства вимагає мінімальних 

відмінностей в характері й темпах зміни ресурсовіддачі та рентабельності 

ресурсів. 

Здійснений аналіз показників ефективності на досліджуваних 

підприємствах показує, що характер зміни часткових і узагальнюючого 

показників ефективності виробництва, як правило, різний.  

Завершити аналіз узагальнюючого показника економічної ефективності 

виробництва необхідно аналізом показника рентабельності ресурсів (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Динаміка рентабельності ресурсів досліджуваних підприємств цукрової 

промисловості 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельність ресурсів, % 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 6,34 3,33 -15,7 -1,91 2,12 1,55 1,74 1,71 
ПАТ «Городище-Пустоварівський 
цукровий завод» 0,60 1,32 -0,77 -7,10 0,45 -2,08 -1,02 -1,04 
ПАТ Первухінський цукровий 
завод» 24,21 10,74 -3,34 -21,77 2,28 4,86 3,99 3,79 
ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» 3,10 -5,48 -4,09 -2,55 -17,93 3,79 2,89 1,79 
ПАТ «Саливонківський цукровий 
завод» 15,89 3,74 -0,01 0,10 0,09 0,04 0,03 0,03 
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод» 5,96 6,96 -0,56 -2,22 1,15 0,57 0,37 0,24 
ПАТ «Шепетівський цукровий 
завод» 28,78 -5,78 -4,56 -5,27 0,05 2,97 2,0 1,09 

Ранг підприємства 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 4 4 7 2 3 3 3 3 
ПАТ «Городище-Пустоварівський 
цукровий завод» 7 5 1 6 5 7 7 7 
ПАТ Первухінський цукровий 
завод» 2 1 4 7 2 1 1 1 
ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» 6 6 5 4 7 2 2 2 
ПАТ «Саливонківський цукровий 
завод» 3 3 2 1 6 6 6 6 
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод» 5 2 3 3 4 4 4 5 
ПАТ «Шепетівський цукровий 
завод» 1 7 6 5 1 5 5 4 

Примітка: розраховано автором за даними підприємств 
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Узагальнюючий показник ефективності виробництва на даних 

підприємствах (ресурсовіддача та рентабельність ресурсів) (Додаток Д, табл. Д.3) 

за період, що аналізується, мають значні коливання за роками. При цьому 

найбільше зниження зазначених показників відбувається в останні два роки, що 

пов’язано із негативним впливом зовнішнього середовища. Крім того, зниження 

ефективності пов’язане з недосконалістю системи управління, яке спричиняє 

низький рівень використання виробничого потенціалу підприємства. При 

формуванні узагальнюючого показника ранг підприємства є основою для 

коефіцієнта ресурсовіддачі та рентабельності. При умові максимального 

показника, який дорівнює 1 для мультиплікативної моделі розраховується доля 

відповідного рангу показника підприємства в галузевому кластері або за 

часовими показниками на одному підприємстві.  

Управління підвищенням ефективності виробництва вимагає виявлення не 

лише її рівня, але й резервів підвищення, що знаходяться під впливом 

відповідних факторів і умов виробництва. Під резервами підвищення 

економічної ефективності розуміємо сукупність потенційних можливостей 

виробництва, використання яких призводить до економії живої та уречевленої 

праці. 

Слід враховувати, що аналіз ефективності пов’язаний з вирішенням ряду 

складних завдань, таких як: аналітичне моделювання узагальнюючого показника 

ефективності; уніфікація класифікації факторів ефективності, визначення 

ступеня реальності використання резервів ефективності, розробка методик 

аналізу ефективності виробництва в системах управління й планування її 

підвищення; оцінювання інтенсифікації виробництва досліджуваних 

підприємств, обґрунтування впливу окремих факторів на зміну рівня 

ефективності. 
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2.3. Факторний аналіз ефективності виробництва підприємств 

цукрової промисловості 

  

Як вже було проаналізовано в першому розділі ефективність виробництва 

як складова економічної ефективності відображає дві об’єктивні вимоги, що 

ставляться суспільством перед виробництвом: максимальний випуск продукції, 

що задовольнятиме певні суспільні потреби й заощадження часу та економія 

ресурсів (зниження питомих витрат живої і уречевленої праці). Досконалість 

господарського механізму підтримки та підвищення ефективності виробництва 

на рівні використання ресурсів підприємства залежить від ефективного 

планування, організації та стимулювання, а також оптимального поєднання всіх 

підсистем підприємства, що дає можливість ефективного використання 

елементів виробництва. До таких елементів відносяться як різні виробничі 

підрозділи та ділянки підприємства, так і  як робоча сила, засоби і предмети 

праці.  

Економічна ефективність оцінюється системою показників, яка може бути 

представлена групою показників до кожної складової. Так, ефективність 

виробництва визначається системою показників, які виступають як 

співвідношення результату виробництва та витрат,  поточних або авансованих. 

Кожному з основних елементів виробничого процесу відповідає показник 

ефективності. Застосовуються прямі й зворотні показники ефективності, 

наприклад, для трудових ресурсів – продуктивність праці та трудомісткість, для 

основних засобів – фондовіддача та фондомісткість тощо. 

Факторний аналіз використовують з метою встановлення загальних 

закономірностей, що визначають сутність досліджуваних явищ та процесів. 

Визначені узагальнюючі показники ефективності виробництва можуть бути 

представлені у вигляді математичного виразу з врахуванням факторів, що мають 

вплив та функціональний зв'язок з показниками. Але для одержання достовірних 

результатів впливу вибраних факторів необхідно виконати моделювання 

факторних систем з визначенням основних вимог. Сформована факторна модель 
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повинна ґрунтуватись на виражений реально існуючих факторах, які можуть 

бути виміряні та мають причинно-наслідковий зв’язок з досліджуваними 

показниками та необхідну інформаційну забезпеченість [300; 364]. 

Серед основних типів факторних моделей можна виокремити такі як 

адитивні, мультиплікативні, кратні та змішані моделі.  

Для аналізу економічної ефективності використовуються змішані моделі. 

Для оцінювання впливу факторів на показники ефективності виробництва  

використовують такі способи факторного аналізу як метод ланцюгової 

підстановки та узагальнюючий метод.  

Аналіз вибраних методів факторного аналізу  та виконання розрахунків 

методом ланцюгової підстановки показали, що результати використання такого 

методу призвели до нераціональних результатів, що підтверджує недоцільність 

його використання. Це також пов’язано з забезпеченням послідовності 

підстановки, вимог до виявлення чіткого взаємозв’язку між досліджуваними 

показниками, розмежування кількісних та якісних показників, чіткої 

структуризації та систематизації факторів впливу. На жаль, достовірної 

інформації для використання такого методу ми не маємо і саме тому найбільш 

доцільним рішенням є використання узагальнюючого методу факторного 

аналізу, який застосовується до всіх видів моделей (мультиплікативних, 

змішаних, кратних, кратно-адитивних). 

Узагальнюючий метод дозволить уникнути тих недоліків, що притаманні 

методу ланцюгової підстановки. Крім того, він не вимагає застосовувати 

прийоми розподілу за факторами нерозкладного залишку і дозволяє повністю 

розкласти результат за факторами [123; 300] 

Застосування цього методу дозволить отримати найбільш точні результати 

обчислень впливу факторів й уникнути оцінки впливу. При його застосуванні 

результати від місця розташування фактору в моделі не залежать. Додатковий 

приріст результату, що виникає при взаємодії факторів, між ними розподіляється 

порівну. 
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Фактори можуть діяти в абсолютно різних напрямах. У зв’язку з цим, зміну 

результативного показника вимірюють на нескінченно малих часових відрізках: 

проводиться підсумовування збільшень результату, обумовленого окремими 

добутками, помноженими на величину збільшення факторів. 

Модель розрахунку ресурсовіддачі відповідає наступній кратно-адитивній 

моделі: 

dcb
aY
++

=  .     (2.1) 

 

Відповідно відхилення факторів: 

000

111
a ln

dcb
a

dcb
dcbY

++
++

⋅
∆+∆+∆

∆
=  ,   (2.2) 

 

b
Y

Y b ∆⋅
∆+∆+∆

−∆
=

dcb
Y

b  ,    (2.3) 

 

c
Y

Y b ∆⋅
∆+∆+∆

−∆
=

dcb
Y

c  ,    (2.4) 

 

d
Y

Y b ∆⋅
∆+∆+∆

−∆
=

dcb
Y

d  .    (2.5) 

 

Виходячи з отриманих даних найбільший вплив на узагальнюючий показник 

ресурсовіддачі мала зміна чистої продукції.  

Але при цьому зменшення майже у вісім разів чистої продукції у 2013 р. 

призвело до зменшення ресурсовіддачі на 98%. 2016-2018 рр. характеризуються 

негативною ресурсовіддачею та показником чистої продукції. 

На деяких підприємствах – Крижопільському цукровому заводі та 

Шепетівському цукровому заводі постійне зменшення чистої продукції 

призводило і до постійного зменшення показника ресурсовіддачі в ще більш 

високих темпах.   

Оскільки чиста продукція виступає найголовнішим фактором впливу на 

узагальнюючий показник ресурсовіддачі, то досліджуваним підприємствам 
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особливу увагу необхідно звернути увагу збільшення цього показника, що можна 

досягнути або зростанням чистого доходу від реалізації продукції, або 

зменшенням матеріальних витрат (витрат сировини, палива тощо). Результати 

факторного аналізу ресурсовіддачі представлені в табл. 2.10, проміжні дані для 

розрахунку в додатку Е, табл. Е.1, аналіз кореляційної залежності в додатку Е, 

рис. Е.1. 

На наступному місці по впливовості на показник ресурсовіддачі 

знаходиться вартість оборотних засобів підприємств. Так, наприклад зменшення 

вартості оборотних засобів Гнідавського цукрового заводу у 2014 р. на 23943 

тис. грн (35,2%) привело до збільшення ресурсовіддачі на 0,041 грн або 6,6%. 

Відповідно вже збільшення оборотних засобів у 2015 р. стало причиною 

часткового зменшення ресурсовіддачі на 0,047 грн. (39,2%). В 2016-2017 рр. 

чистий дохід збільшився, а також поступове збільшення оборотних коштів 

позитивно вплинуло на ресурсовіддачу. Але ця тенденція не підтвердилась в 

2018 р. 

Залежність чистої продукції та фонду оплати праці яскраво спостерігається 

на ПАТ «Первухінський цукровий завод». Зокрема, якщо за досліджуваний 

період завод постійно збільшував обсяги переробки буряка та виробництва 

цукру, то, відповідно, майже пропорційно збільшувався і фонд заробітної плати 

разом із чисельністю персоналу. Обернена залежність спостерігається на ПАТ 

«Городище-Пустоварівський цукровий завод». 

Таблиця 2.10 

Результати факторного аналізу ресурсовіддачі досліджуваних підприємств 

цукрової промисловості 
Результати 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

1 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 
Зміна 

ресурсовіддачі 
всього 

В т.ч. за рахунок 
зміни: 

0,180 -0,500 0,160 0,011 0,656 0,723 

Чистої продукції 0,261 -0,431 0,194 -0,040 0,678 0,711 
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Продовження табл. 2.10 
1 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Зміна 

ресурсовіддачі 
всього 

В т.ч. за рахунок 
зміни: 

-0,654 0,030 0,078 0,036 -0,086 -0,098 

Чистої продукції -0,681 0,047 0,071 0,046 -0,074 -0,045 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 

Зміна 
ресурсовіддачі 

всього 
В т.ч. за рахунок 

зміни: 

-0,192 -0,822 0,681 -1,117 0,570 0,370 

Чистої продукції -0,014 -0,474 0,018 -0,701 0,603 0,803 
Фонду оплати праці -0,052 0,018 0,067 -0,050 -0,001 0,008 
Вартості основних 

засобів 0,045 -0,048 0,002 0,012 -0,001 0,007 

Вартості оборотних 
засобів -0,171 -0,318 0,594 -0,377 -0,030 -0,010 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 
Зміна 

ресурсовіддачі 
всього 

В т.ч. за рахунок 
зміни: 

-0,075 -0,430 0,611 -0,591 0,339 0,432 

Чистої продукції -0,093 -0,412 0,609 -0,589 0,339 0,430 
Фонду оплати праці -0,008 0,001 0,006 -0,007 0,002 0,001 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Зміна 

ресурсовіддачі 
всього 

В т.ч. за рахунок 
зміни: 

-0,592 0,102 0,049 0,087 -0,432 -0,452 

Чистої продукції -0,318 0,099 0,098 0,258 -0,326 -0,316 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

Зміна 
ресурсовіддачі 

всього 
В т.ч. за рахунок 

зміни: 

0,176 -0,152 -0,681 0,909 -0,723 -0,713 

Чистої продукції 0,295 -0,018 -0,666 0,948 -0,345 -0,325 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 

Зміна 
ресурсовіддачі 

всього 
В т.ч. за рахунок 

зміни: 

-0,852 0,082 -0,023 0,040 0,000 0,000 

Чистої продукції -0,819 0,073 -0,027 0,053 0,001 0,001 
Примітка: розраховано автором за результатами підприємств 
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Розрахунок показника ресурсовіддачі при зміні на 10% окремих складових 

представлено у додатку Д, табл. Д.3 та в табл. 2.11.  

Таблиця 2.11 

Відсоток зміни ресурсовіддачі внаслідок зміни на 10% окремих його складових, 

% 

Підприємство 
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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При збільшенні чистого доходу від реалізації на 10% 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 19,2 20,5 25,0 19,6 87,1 29,9 51,6 19,7 
ПАТ «Городище-Пустоварівський 
цукровий завод» 12,7 12,0 11,8 64,7 20,4 16,1 14,7 35,7 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 35,2 28,1 17,2 25,6 36,5 10,3 
-

91,7 29,4 
ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» 11,6 13,9 19,6 43,0 

-
38,8 10,2 

-
82,6 10,4 

ПАТ «Саливонківський цукровий 
завод» -65,5 73,0 21,1 37,8 29,3 36,1 24,5 

-
164,9 

ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод» 26,2 31,8 24,7 25,9 26,7 

-
48,8 19,2 69,2 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 16,6 
-

54,6 13,7 -0,5 
-

54,2 -4,1 
108,

2 80,1 
При збільшенні вартості основних засобів на 10% 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» -4,9 -4,6 -5,5 -6,9 -5,3 -6,3 -5,4 -1,2 
ПАТ «Городище-Пустоварівський 
цукровий завод» -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -3,0 -2,0 
ПАТ Первухінський цукровий завод» -3,0 -2,9 -2,2 -1,9 -5,2 -1,4 -1,3 -0,6 
ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» -1,0 -1,0 -1,1 -0,8 -0,8 -0,7 -1,0 -0,7 
ПАТ «Саливонківський цукровий 
завод» -2,7 -3,8 -1,8 -1,7 -5,4 -3,9 -3,5 -2,8 
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод» -2,3 -1,9 -1,6 -1,4 -2,8 -3,2 -3,0 -2,3 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» -4,7 -5,0 -4,6 -5,8 -7,4 -5,6 -6,7 -5,6 

При збільшенні вартості оборотних засобів на 10% 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» -4,2 -4,4 -3,4 -1,8 -3,6 -2,4 -3,1 -1,1 
ПАТ «Городище-Пустоварівський 
цукровий завод» -8,5 -8,6 -8,3 -8,5 -8,4 -8,6 -6,1 -3,1 
ПАТ Первухінський цукровий завод» -5,4 -5,1 -5,6 -6,7 -3,6 -6,9 -7,2 -5,2 
ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод» -8,0 -7,9 -7,6 -8,1 -8,3 -8,1 -8,2 -6,2 
ПАТ «Саливонківський цукровий 
завод» -6,4 -5,1 -7,0 -7,0 -3,5 -5,3 -5,8 -3,8 
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод» -7,1 -7,2 -7,4 -6,1 -5,8 -5,8 -8,0 -4,0 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» -4,3 -4,5 -3,6 -2,0 -3,8 -2,8 -2,5 -1,5 

Примітка: розраховано автором за даними підприємств  
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Слід зауважити, що за весь період дослідження найбільш ефективно 

використовував ресурси Первухінський цукровий завод. Протягом 

досліджуваного період даний завод знаходився в трійці лідерів.  

На другому місці – Теофіпольський цукровий завод, на третьому та 

четвертому місцях – Гнiдавський та Городище-Пустоварівський цукрові заводи. 

Найгірша ситуація з ресурсовіддачею спостерігається із Шепетівським цукровим 

заводом. 

Аналіз чутливості окремих складових та результуючий показник 

ресурсовіддачі дозволить з’ясувати, яка складова мала найбільший вплив на 

нього.  

Представлені результати свідчать про високий ступінь чутливості 

ресурсовіддачі до зміни чистого доходу від реалізації, оскільки на кожному 

підприємств зміна доходу на 10% призводить до більшої зміни ресурсовіддачі за 

виключенням таких заводів як Саливонківський цукровий завод (дані 2010 та 

2017-2018 рр.; Шепетівський цукровий завод (2011, 2013, 2014, 2015 роки; 

Крижопільський цукровий завод (2014, 2016, 2018 роки).   

При збільшенні вартості основних засобів на 10% зміни ресурсовіддачі 

мають від’ємний результат, який змінюється від -0,3 до -6,9%. Збільшення 

вартості оборотних коштів також зменшує ресурсовіддачу від 8,6% до 1,1 

відсотки.  

На більшості досліджуваних підприємств зміна вартості оборотних засобів 

на 10% призведе до зміни в середньому на 4-8% ресурсовіддачі. 

Відсоток зміни ресурсовіддачі від змін  на 10% фонду оплати праці та 

матеріальних витрат представлений в додатку Д, табл. Д.2 і також свідчить про 

зменшення ресурсовіддачі. Зміна матеріальних витрат на 10% призводить до 

зміни ресурсовіддачі в середньому на 15-20%, на деяких підприємства – на 

більше ніж 50%. Найменший рівень ступеню чутливості мають показники фонду 

оплати праці.  
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Зміна фонду оплати праці практично не впливає на показник 

ресурсовіддачі, оскільки зміна на 10% фонду призводить до зміни ресурсовіддачі 

в середньому на 0,5-0,7%. 

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільша зміна показника 

ресурсовіддачі відбулась за рахунок зростання вартості чистої продукції. За 

рахунок зростання вартості оборотних засобів відбулось зменшення 

ресурсовіддачі, так само як і за рахунок зростання фонду оплати праці. За 

рахунок зниження вартості основних засобів відбулось незначне збільшення 

ресурсовіддачі. 

Зміна фонду оплати праці та вартості основних засобів суттєвого впливу на 

показник ресурсовіддачі не мали, оскільки зміна на 1% фонду оплати праці чи 

вартості основних засобів призводили до меншої зміни показника ефективності. 

Так, зростання на Городище-Пустоварівському цукровому заводі у 2015 р. фонду 

оплати праці на 27% призвело до зменшення ресурсовіддачі лише на 0,9%. 

Зменшення фонду оплати праці на 4790 тис. грн (72,1%) на Первухінському 

цукровому заводі призвело до зменшення ресурсовіддачі на 20,3%. Збільшення 

фонду оплати праці в більшості відбулося на підприємствах в 2016-2018 рр.. 

Оскільки найбільш впливовим фактором на ресурсовіддачу є чиста продукція, на 

нашу думку доцільно здійснити факторний аналіз цього показника. Модель 

показника ресурсовіддачі відноситься до адитивних моделей за типом, 

представлених формулою 2.6: 
 

Y=a+b+c.                                                          (2.6) 
 

Відповідно для цієї моделі підходить метод ланцюгових підстановок, який 

призначений для вимірювання впливу зміни факторних ознак на зміну 

результативного показника при вивченні функціональних залежностей. 

Цей метод дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміну величини 

результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини 

кожного фактору на фактичну. З цією метою розраховуються кілька умовних 

показників результативного показника, які враховують зміну одного, потім двох, 
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трьох і наступних факторів, допускаючи, що інші не змінюються. Порівняння 

величини результативного показника до і після зміни того чи іншого фактору 

дозволяє елімінувати (виключити) вплив інших факторів, крім досліджуваного, і 

визначити його вплив на приріст результативного показника. 

Загальна зміна результуючого показника розраховується за формулою 2.7: 

 

01Y YY −=∆  .     (2.7) 

 

Відхилення факторів будуть розраховуватись за наступними формулами 2.8-

2.10: 
 

0ум.аa YY −⋅=Y  .     (2.8) 
 

ум.аум.bb YY −⋅=Y  .    (2.9) 
 

ум.c1c YY −⋅=Y  .     (2.10) 

 

Отримані результати залежності ресурсовіддачі від складових представлені 

в додатку Е, тал. Е.1, E.2. Результати підтверджуються значний вплив чистого 

доходу від реалізації продукції та матеріальних витрат на показник чистої 

продукції і, як наслідок, показник ресурсовіддачі. 

На Гнідавському цукровому заводі протягом досліджуваного періоду 

відбувалось зростання чистого доходу від реалізації продукції (окрім останнього 

року), що призводило до зростання чистої продукції. Однак не завжди зростання 

чистого доходу перекривало вплив інших факторів.  

Так,  у 2013 р., незважаючи на зростання чистого доходу від реалізації 

продукції, чиста продукція зменшилась за рахунок збільшення матеріальних 

витрат та амортизаційних відрахувань. При всіх інших сталих факторах 

зростання чистого доходу від реалізації у 2013 р. на 4,4% призвело б до 

зростання чистої продукції на 36,7%, але зростання матеріальних витрат на 

57,3% зменшило ресурсовіддачу на 204,6% та зростання амортизаційних 
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відрахувань у чотири рази призвело до зменшення показника ресурсовіддачі на 

157,5%. 

Таким чином, можна сказати, що у 2013 р. на Гнідавському цукровому 

заводі зміна 1% чистого доходу від реалізації продукції призводила до зміни на 

8,3% чистої продукції, зміна 1% матеріальних витрат – до зміни на 3,6% чистої 

продукції та зміна 1% амортизаційних відрахувань до зміни на 0,5% чистої 

продукції. В 2017 р. зростання чистого доходу  на 1% від реалізації продукції 

призвело до 7,5% чистої продукції; 1% матеріальних витрат – до зміни на 4,3% 

чистої продукції. В 2018 р. зростання чистого доходу на 1% від реалізації 

продукції призвело до 6,3% чистої продукції 

На ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» у 2014 р. зменшення 

чистого доходу від реалізації продукції на 10,1% стало причиною зменшення 

показника ресурсовіддачі на 18,1%. Тобто зміна 1% чистого доходу від реалізації 

продукції приводить до зміни на 18,1% чистої продукції. В той же час 

зменшення матеріальних витрат на 34,9% викликало зменшення ресурсовіддачі 

на 30,5%. 

Тобто зміна 1% матеріальних витрат викликало зміну 0,9% ресурсовіддачі. 

Збільшення амортизаційних відрахувань на 9,9% призвело до незначного 

зменшення ресурсовіддачі на 0,4%. В 2017 р. зміна 1% чистого доходу від 

реалізації продукції приводить до зміни на 17,2% чистої продукції, а зменшення 

матеріальних витрат викликало зменшення ресурсовіддачі на 0,8 %. 

На інших заводах аналогічна ситуація. Найголовнішим фактором, що вплив 

на вартість чистої продукції був чистий дохід від реалізації продукції, на 

другому місці за впливовістю – розмір матеріальних витрат. Таким чином, при 

розгляді напрямів підвищення ефективності виробництва підприємств цукрової 

галузі особливу увагу необхідно звернути саме на ці фактори. 

Після факторного аналізу ресурсовіддачі і чистої продукції доцільно 

здійснити факторний аналіз рентабельності ресурсів.  
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Таблиця 2.12 

Результати факторного аналізу ресурсорентабельності досліджуваних 

підприємств цукрової промисловості 

 
2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 

Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 

7,198 -3,009 -19,09 13,851 4,030 -0,567 -0,567 

операційного прибутку 7,542 -2,284 -20,32 12,408 4,022 -0,500 -0,500 
фонду оплати праці -0,045 -0,101 0,103 0,042 0,000 -0,036 -0,036 

вартості основних засобів -0,069 -0,869 1,855 -0,615 0,000 0,137 0,137 
вартості оборотних засобів -0,230 0,246 -0,730 2,016 0,008 -0,169 -0,169 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 

Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 

-0,081 0,405 0,720 -0,333 -8,090 7,553 -2,527 

операційного прибутку -0,124 0,584 0,650 0,000 -7,890 7,356 -2,596 
фонду оплати праці 0,000 -0,003 -0,009 0,006 0,018 -0,040 0,021 

вартості основних засобів 0,001 -0,001 -0,021 -0,011 -0,005 -0,007 0,233 
вартості оборотних засобів 0,042 -0,175 0,099 -0,328 -0,214 0,244 -0,185 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 
Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 

10,528 0,515 -13,46 -14,07 -18,43 24,054 22,571 

операційного прибутку 13,693 -0,234 -11,00 -12,54 -6,597 15,166 24,945 
фонду оплати праці -0,131 -1,018 -0,723 0,079 -1,203 1,079 -0,071 

вартості основних засобів 0,805 0,454 0,630 -0,210 -0,037 -0,248 -0,085 
вартості оборотних засобів -3,839 1,313 -2,374 -1,401 -10,59 8,057 -2,219 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 

Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 5,424 1,043 -8,578 1,395 1,537 -15,37 21,721 

операційного прибутку 5,204 1,132 -8,520 0,500 1,568 -15,51 21,745 
фонду оплати праці 0,004 -0,019 0,024 -0,061 -0,109 0,369 -0,229 

вартості основних засобів 0,003 -0,019 0,005 -0,043 -0,006 -0,071 0,156 
вартості оборотних засобів 0,213 -0,051 -0,087 1,000 0,085 -0,166 0,049 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 59,381 -14,21 -12,15 -3,741 0,103 -0,008 -0,049 

операційного прибутку 59,642 -24,99 -6,333 -3,760 0,111 0,036 -0,008 
фонду оплати праці 0,122 0,024 -0,342 -0,028 0,000 0,000 0,000 

вартості основних засобів 0,072 0,813 0,279 0,026 -0,022 -0,006 -0,013 
вартості оборотних засобів -0,455 9,940 -5,760 0,021 0,014 -0,039 -0,028 
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Продовження табл. 2.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 
Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 9,376 -1,959 1,001 -7,513 -1,667 3,370 -0,674 

операційного прибутку 10,975 -0,942 2,273 -6,839 -1,771 3,309 0,163 
фонду оплати праці 0,033 -0,144 -0,122 -0,049 -0,003 0,009 -0,004 

вартості основних засобів -0,183 0,033 -0,060 -0,588 0,092 0,011 -0,005 
вартості оборотних засобів -1,449 -0,906 -1,089 -0,037 0,015 0,041 -0,828 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Зміна ресурсорентабельності 
всього в т.ч. за рахунок зміни: 15,206 19,861 -34,56 1,220 -0,713 8,239 -2,919 

операційного прибутку 15,254 22,313 -33,41 0,295 -1,563 9,784 10,84 
фонду оплати праці -0,017 -0,398 0,359 -0,024 -0,002 -0,006 0,003 

вартості основних засобів -0,069 -0,474 -2,105 1,563 -0,374 -0,800 -0,4 
вартості оборотних засобів 0,038 -1,579 0,595 -0,615 1,226 -0,740 -0,45 

Примітка: розраховано автором за даними підприємств [383] 

 

Оскільки модель визначення рентабельності ресурсів має кратно-адитивний 

характер, то необхідно також використовувати узагальнюючий метод 

факторного аналізу. 

Результати факторного аналізу ресурсорентабельності представлені в 

табл. 2.12. 

Для більшості досліджуваних підприємств сума операційного прибутку була 

від’ємною (операційний збиток) або мала незначне значення. Однак при цьому 

зміна ресурсорентабельності протягом досліджуваного періоду відбувалась в 

основному за рахунок зміни саме операційного прибутку. 

Якщо розглядати Гнідавський цукровий завод, ресурсовіддача збільшилась 

в 2011, 2014, 2015 рр.. При цьому у 2011 р. зростання ресурсорентабельності на 

7,198 в.п. відбулось за рахунок збільшення майже вдвічі суми операційного 

прибутку. Так само і у 2014 р. збільшення операційного прибутку стало 

головною причиною збільшення ресурсорентабельності на 13,85 в.п. Тобто така 

зміна ресурсовіддачі на майже на 90% була викликана зміною операційного 

прибутку. Найгірші результати представлені в 2013 р., але в 2015 р. можна 

спостерігати збільшення ресурсорентабельності. В цілому у 2013 р. лише на 
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трьох підприємствах відбулось зростання показника ресурсорентабельності – 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод», ПАТ «Крижопільський цукровий завод», 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод». А в 2016-2017 рр. зростання 

ресурсорентабельності можна спостерігати вже на 5-ти підприємствах, а в 2017-

2018 рр. – чотири підприємства. Головним фактором зростання цього показника 

виступало зростання операційного прибутку. 

Таким чином, результати факторного моделювання дозволяють зробити 

висновок щодо пріоритетних показників розвитку підприємств, до яких 

відносяться операційний прибуток, чистий дохід від реалізації продукції та 

матеріальні витрати.  

Сформовані факторні моделі можуть бути використані для оцінювання 

впливу визначених факторних показників на виробничу складову економічної 

ефективності з використання достовірних даних фінансової звітності. Інші 

складові оцінюється за допомогою даних спостережень, оцінювання експертів, 

відкритих звітів виконання державних та регіональних програм.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження зовнішнього середовища функціонування підприємств 

цукрової промисловості виявило хвилеподібний характер зміни посівних площ 

під цукровим буряком та виробництва цукру. Зміни в кількості цукрових заводів 

і посівних площ частково можна пояснити перевищенням обсягів виробництва 

цукру над його споживанням та припиненням діяльності підприємств, які не 

входять до великих агрохолдингів, не мають необхідного запасу фінансової 

міцності та не компенсували свої збитки за минулі роки. Цукровий бум 2016 р. 

не підтвердився в 2017 р., але значного зменшення у виробництві цукру не 

спостерігається. Зміни в законодавстві з питань державного регулювання цукру 

повинні привести до збалансування потреб споживачів та можливостей 

потужностей цукрових заводів відповідно до ринкових умов х урахуванням 
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негативних факторів незахищеності внутрішнього ринку від імпорту 

цукрозамінників та інтенсивних підсолоджувачів.  

2. Аналіз розвитку підприємств цукрової промисловості показав, що 

вітчизняним товаровиробникам складно конкурувати на світовому ринку без 

дотацій, оскільки собівартість українського цукру більша за собівартість 

найбільших світових виробників. Висока собівартість вітчизняного цукру 

пояснюється також недостатнім рівнем за останні роки здійснюваних 

реконструкцій та технічного переозброєння підприємств. А також тим, що третя 

частина обладнання поступається зарубіжним аналогам за продуктивністю, а три 

четвертих за матеріаломісткістю. Вітчизняне обладнання дозволяє видобувати 

цукор із буряка до 70%, в той же час, коли в інших країнах-цукровиробниках – 

до 85%. Собівартість цукрового буряку займає значну частку в собівартості 

виробництва цукру, тому все більше цукрових заводів намагаються мати свої 

площі цукрового буряку, що дозволить знизити собівартість виробництва цукру 

та забезпечити безперебійність роботи цукрового заводу. Важливе  значення для 

зниження собівартості виробництва цукру і підвищення ефективності роботи 

цукрових заводів має енергоспоживання та енергозбереження. Частка палива та 

енергії в собівартості переробки 1 тони цукрового буряку за останні роки 

становить 36-38%, складова частина палива в собівартості цукру складає 27%, а 

на деяких підприємства і вище. Зростання цін на природний газ за останні 5 років 

майже в 10 разів стимулювало цукрові заводи не лише до впровадження 

енергозберігаючих заходів, а і до переходу на альтернативні види палива.  

3. При проведенні дослідження були обрані одні з найбільших виробників 

цукру в Україні, такі як: ПАТ «Гнiдавський цукровий завод», ПАТ «Городище-

Пустоварівський цукровий завод», ПАТ «Первухінський цукровий завод», ПрАТ 

«Продовольча компанія Поділля» («Крижопільський цукровий завод»), ПАТ 

«Саливонківський цукровий завод», ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод». Протягом досліджуваного періоду майже 

всі підприємства демонстрували хвилеподібні показники фінансової звітності, 

зміни в яких свідчать про нестабільність діяльності підприємств. Негативним 
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фактором виступає наявність від’ємних показників чистої продукції, що свідчить 

про неможливість деяких підприємств погашати чистим доходом від реалізації 

продукції свої матеріальні витрати і амортизацію та створювати додану вартість. 

Коефіцієнт кореляції між показниками чистої продукції та вартістю основних 

засобів, оборотних засобів та фонду оплати праці засвідчує, що найбільш 

щільний зв’язок спостерігається між показниками чистою продукцією та 

вартістю основних засобів. Проведений аналіз чутливості окремих складових на 

результуючий показник ресурсовіддачі свідчить про високий ступінь чутливості 

ресурсовіддачі до зміни чистого доходу від реалізації, оскільки на кожному 

підприємств зміна доходу на 10% призводить до більшої зміни ресурсовіддачі. 

Зміна фонду оплати праці практично не впливає на показник ресурсовіддачі. 

Важливим показником, що впливає на ресурсовіддачу, після зміни чистого 

доходу, є матеріальні витрати. За допомого показника ресурсовіддачі здійснена 

оцінка інтенсифікації виробництва. За представленими показниками було 

проаналізовано показники інтенсифікації виробництва, визначено що темпи 

приросту чистої продукції повинні перевищувати темпи приросту ресурсів 

підприємства, а темп приросту ресурсовіддачі повинен бути більше одиниці.  

4. Розглянутий узагальнюючий показник ефективності включає всі 

найважливіші часткові показники ефективності, а саме: матеріаломісткість, 

фондомісткість, зарплатомісткість продукції; фондомісткість по оборотних 

засобах. Протягом досліджуваного періоду можна виділити певну тенденцію 

зміни матеріаломісткості, що тісно пов’язана із зміною цінової ситуації на ринку 

цукру. Розраховані коефіцієнти кореляційної залежності між показником 

ресурсовіддачі та матеріаломісткості, амортизаціємісткості, фондомісткості, 

зарплатомісткості та оборотної фондомісткості дозволили з’ясувати, що 

найбільш тісний обернений зв’язок спостерігається між ресурсовіддачею та 

матеріаломісткістю. Узагальнюючий показник ефективності виробництва на 

досліджуваних підприємствах (ресурсовіддача та рентабельність ресурсів) за 

період, що аналізується, мають значні коливання за роками. При цьому 

найбільше зниження зазначених показників відбувається в 2014-2015 рр., що 
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пов’язано із негативним впливом зовнішнього середовища та  з недосконалістю 

системи управління, яке спричиняє низький рівень використання виробничого 

потенціалу підприємства. Деякі покращення в 2016-2018 рр. свідчать про 

запровадження нових технологій, підвищення потужностей виробництва тощо, а 

також обумовлені змінами на світовому ринку цукрової продукції.  

 

Результати другого розділу дисертаційного дослідження висвітлені в 

роботах: [47; 52; 58; 59; 64; 65; 66; 67].   
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

3.1. Основні напрями підвищення економічної ефективності 

підприємств цукрової промисловості 

  

Результати дослідження показників розвитку цукрової промисловості 

підтвердили хвилеподібний характер змін показників. Позитивною тенденцією є 

ефект «цукрового прориву» 2016 року, що пов’язано в першу чергу з запуском та 

модернізацією нових цукрових заводів. Відповідно до стратегічних напрямів 

розвитку національної економіки, перед підприємствами цукрової галузі стоять 

задачі соціально-економічного розвитку виробництва, енерго та 

ресурсозбереження; запровадження інновацій; соціального розвитку тощо [115; 

216; 242]. Аналіз показників ефективності за фінансовою звітністю підприємств 

та основних статистичних даних розвитку цукрової промисловості дозволив 

виділити певні особливості функціонування цукрових заводів, пов’язані із 

неефективним державним регулюванням, низькою забезпеченістю сировиною, 

неритмічністю постачання сировини, віддаленістю бурякосіючої зони від заводу, 

недостатнім використанням продуктів переробки, відсутністю оборотних засобів 

тощо. 

Перевиробництво цукру та неврегульованість ринку цукру призводили не 

тільки до зменшення посівних площ буряків, кількості заводів, а і до формування 

неконкурентоспроможної ціни, що не забезпечує погашення витрат 

підприємства. В результаті вітчизняним товаровиробникам складно конкурувати 

не тільки на вітчизняному ринку, а і на світовому ринку без дотацій, оскільки 

собівартість українського цукру більша за собівартість найбільших світових 

виробників [91, c. 54 ; 251]. 
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Ціна вітчизняного цукру пояснюється також недостатнім рівнем 

проведення в останні роки реконструкцій та технічного переозброєння старих 

підприємств. Низька технічна озброєність та високий ступінь зносу існуючого 

обладнання суттєво знижує продуктивність заводів та підвищує 

матеріаломісткість їх продукції.  

Крім того, іще одним негативним фактором виступає незахищеність 

внутрішнього ринку від імпорту цукрозамінників та інтенсивних 

підсолоджувачів, які в останні роки набули широкого використання у харчовій, 

фармацевтичній та інших галузях народного господарства.  

Щорічно 330-350 тис. т цукру на внутрішньому ринку заміщається 

синтетичними цукрозамінниками. Причому це речовини, які викликають 

онкологічні захворювання у людей і заборонені, наприклад, в Японії та країнах 

Європи. 

Аналіз узагальнюючого показника ресурсовіддачі та 

ресурсорентабельності здебільшого продемонстрував низьку ефективність 

виробництва та високу матеріаломісткість продукції цукрових заводів. 

Основними факторами, що впливали на ефективність виробництва цукрових 

заводів виступали матеріаломісткість, ціновий фактор та оберненість оборотних 

активів підприємства. 

Однією з найважливіших умов підвищення ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості є зниження собівартості цукрового буряку 

та цукру. Важливим завданням при цьому виступає зменшення втрат цукристості 

цукрового буряку при їх прийманні, транспортуванні і зберіганні за рахунок 

застосування прогресивних технологій; зниження витрат паливно-енергетичних 

ресурсів; підвищення технічного рівня цукрових заводів шляхом підвищення 

рівня механізації і автоматизація виробничих процесів і, як наслідок, підвищення 

продуктивності праці; відновлення стабільних сировинних зон тощо. 

Оскільки цукрові заводи тісно пов’язані із буряківництвом, то не останнє 

місце у підвищенні ефективності повинні займати агробіологічні та агротехнічні 
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заходи. До даних заходів можна віднести застосування високопродуктивного 

насіння, мінеральних та органічних добрив, дотримання технологій виробництва. 

Що стосується відновлення сировинних зон, то здатність забезпечити 

виробництво власною сировиною є важливим фактором підвищення 

ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості, що найбільшою 

мірою впливає на собівартість цукру.  

Серед факторів, які впливають на економічну ефективність необхідно 

визначити також такі як фактор дотримання та виконання стратегічних планів 

розвитку підприємства; виконання вимог до екологічності та ресурсозбереження 

виробництва; запровадження інновацій в процеси виробництва та управління. 

Важливими факторами підтримки розвитку підприємства регіональною та 

державною владою є також соціальні напрями діяльності підприємства (участь у 

місто утворенні, розвитку території; підтримка соціального забезпечення 

працівників тощо).  

Розрахунок узагальнюючого показника економічної ефективності 

підприємства цукрової промисловості може бути сформований на основі 

змішаної (кратної мультипликативно-адитивної моделі), яка буде враховувати 

позиціонування підприємства в галузі, виробничі та соціально-економічні 

показники.  Визначені показники відповідають основним напрямам 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; мікрорівні – підвищення прибутковості діяльності для розширеного 

відтворення, модернізації та технічного оновлення виробничого потенціалу. Для 

підвищення економічної ефективності підприємства цукрової промисловості 

запропоновано запровадження систем моніторингу показників економічної 

ефективності підприємства, фінансового планування та контролю з 

використанням сучасних управлінських та інформаційних технологій; здійснення 

диверсифікації виробничої діяльності, зокрема, більш повне та раціональне 
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використання побічних продуктів переробки цукрового буряку, упровадження 

маловідходних або безвідходних технологічних процесів. Такий підхід дозволить 

сформувати  стратегічні та оперативні бюджетні плани з використанням власних 

коштів, коштів інвесторів, фінансових ресурсів підтримки держави та інших 

грантових інвесторів, що є важливим для розвитку цукрової галузі.   

Узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства 

цукрової галузі  може бути представлений таким чином:  

 

....... ** складовсоціальнвскладекономвінт КkКkК += ,                              (3.1) 

 

де інтК  -  узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства 

цукрової галузі; 

*вk  - коефіцієнт вагомості складових узагальнюючого показника 

економічної ефективності підприємства; 

...складекономК -  коефіцієнт економічної складової; 

....складовсоціальнК  - коефіцієнт соціальної складової.  

Складові розділені достатньо умовно. Так, в економічну складову входять 

два основних показника виробничої складової, розрахунок та факторний аналіз 

яких представлено в другому розділі за теоретичними дослідженнями першого 

розділу (формули 1.8; 1.11; таблиці 2.7; 2.9) – коефіцієнти ресурсовіддачі та 

комерціалізації (ресурсорентабельності). Крім того, враховується коефіцієнт 

результативності стратегії (за оцінюванням керівництва щодо виконання 

поставлених стратегічних цілей підприємства); коефіцієнт екологічності та 

ресурсозбереження та інновацій. Кожен з цих показників приводиться до 

еталонного значення. Розгорнута формула узагальнюючого показника 

ефективності для підприємства цукрової галузі може бути представлена таким 

чином: 

 

)****(*)****(* 21_ прдпсррейтрейтвресекінноврезкрвінт КККККkКККККkК +=  ,   (3.2) 



137 

т
m

iсклад kК ∏=
1

де рК  - коефіцієнт ресурсовіддачі; 

кК  - коефіцієнт комерціалізації; 

резК  -  коефіцієнт результативності стратегії; 

ресекК _  - коефіцієнт екологічності та ресурсозбереження;  

Кіннов – коефіцієнт запровадження інновацій;  

- рейтинг підприємства серед підприємств цукрової галузі; 

2рейтК  - рейтинг підприємства серед підприємств цукрової галузі регіону;  

срК  - коефіцієнт соціального розвитку; 

дпК  - коефіцієнт рівня податків; 

прК  - коефіцієнт участі підприємства в стратегічних пріоритетних напрямах 

розвитку національної економіки. 

Розрахунок запропонованого показника можливий за умовою організації 

моніторингу показників функціонування підприємства в усіх сферах діяльності 

та його позиціонування в галузі та розвитку території, стратегічних напрямів 

розвитку регіону та держави. Кратна адитивно-мультиплікативна модель 

формується на основі експертних даних, визначеної вагомості економічної та 

соціальної складової кожного доданку в інтегральному показнику.  

Доданок економічної складової  розраховується як добуток приведених до 

значення долі впливу показників за методикою формування таксономічних 

показників [270]. Кожна зі складових розраховується як таксономічний 

коефіцієнт за формулою: 

 

     (3.3) 

 

де складК –  складова узагальнюючого показника ефективності; 

m – кількість коефіцієнтів складової; 

ki –   поточний таксономічний показник ефективності (від 1 до m).  

1рейтК
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Наприклад, за опитуваннями керівників та фахівців досліджуваних 

підприємств, більш вагому долю вони відводять економічній складовій, в 

середньому оцінюючи її як 70% від загальної оцінки. 30% залишається на 

соціальну складову. Ми вважаємо, що вагомість економічної та соціальної 

складових змінюється на кожному підприємстві, в залежності від рівня 

технологій, запровадження системи бюджетування,  

ресурсозбереження, виробництва побічної продукції, а також розвитку 

корпоративної культури, запровадження соціальних пакетів, активізації участі в 

державно-приватному партнерстві, галузевих асоціаціях, програмах розвитку 

території та громади. 

Узагальнюючий показник сформовано на основі складових двох груп 

(виробничих та соціально-економічних показниках), що представлені в табл. 3.1.  

Також в таблиці представлені джерела даних для моніторингу та контролю 

визначених показників.  

Такий показник повинен враховувати коефіцієнти ресурсовіддачі, 

результатів виробництва, комерціалізації, позиціонування підприємства в 

рейтингу галузі на рівні регіону і країни, а також враховувати коефіцієнт 

запровадження інновацій, екологічних та ресурсозберігаючих проектів, 

соціального розвитку, рівня податків, що збільшують бюджет територіальної 

громади, участь підприємства в стратегічних пріоритетних напрямах розвитку 

національної економіки [6, c. 27; 7, c. 233; 76, c. 62]. 

Розрахунок узагальнюючого показника економічної ефективності 

підприємства цукрової промисловості може бути сформований як  змішана 

(кратна адитивно-мультипликативна модель), яка буде враховувати 

позиціонування підприємства в галузі, виробничі та соціально-економічні 

показники і 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 



139 

дозволяють найбільш ефективно запровадити сучасні інноваційні технології та 

оптимально використати фінансові ресурси. Такий підхід дозволить сформувати 

стратегічні та оперативні бюджетні плани з використанням власних коштів, 

коштів інвесторів, фінансових ресурсів підтримки держави та інших грантових 

інвесторів, що є важливим для розвитку цукрової галузі.  

Таблиця 3.1 

Складові узагальнюючого показника соціально-економічної ефективності 

Показники  Джерело даних для моніторингу та 
контролю 

Розрахункові  та статистичні  економічні показники 

Показник ресурсовіддачі Управлінська звітність підприємства 

Показник комерційної ефективності 
функціонування підприємства 

Управлінська звітність підприємства 

Коефіцієнт економічного ефекту введення 
інновацій 

Управлінська звітність підприємства, 
статистична звітність з введення 
інновацій 

Коефіцієнт екологічності та ресурсозбереження Управлінська звітність підприємства, 
статистична звітність з дотримання 
екологічних стандартів, 
запровадження екологічних та 
ресурсозберігаючих програм та 
проектів 

Коефіцієнт децентралізації податків Звітність регіонів, громад 

Рейтинг серед підприємств цукрової галузі 
регіону  

Статистичні дані розвитку цукрової 
промисловості 

Рейтинг серед підприємств цукрової галузі 
держави 

Статистичні дані розвитку цукрової 
промисловості 

Коефіцієнт участі в пріоритетних напрямах 
розвитку національної економіки  

звітність з дотримання екологічних 
стандартів, запровадження 
екологічних та ресурсозберігаючих 
програм та проектів 

Показники, що визначаються експертним методом або/і за звітами керівництва 
підприємства 

Коефіцієнт виконання стратегічних цільових 
завдань 

Управлінська звітність підприємства 

Коефіцієнт соціального розвитку Управлінська звітність підприємства, 
звіти соціального розвитку 

Примітка: сформовано автором 
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Пріоритетні напрями розвитку цукрової галузі та окремих підприємств 

відповідають визначеним показникам, а значення показників, в свою чергу є 

індикативними для подальшого аналізу, прийняття управлінських рішень щодо 

запровадження проектів модернізації, ресурсозбереження, активізації діяльності 

в соціальних проектах тощо. 

Визначений узагальнюючий показник є сукупністю складових системи 

показників ефективності функціонування підприємства цукрової галузі, 

побудованої на основі системи збалансованих показників, представленої на 

рис. 3.1 [169]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Система збалансованих показників функціонування  

цукрового заводу 

Примітка: сформовано автором за [169]  

МАТЕРІАЛЬНІ  
РЕСУРСИ 

 

ТРУДОВІ  
РЕСУРСИ 

 

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ 
РЕСУРСИ 

 

Виро6ничі потужності, 
логістичні потужності, власні 
сировинні потужності; вчасне 
забезпечення сировиною та 
всіма складовими 
виробничого процесу 

Внутрішня система 
бюджетів та 
взаємозаліків відповідно 
до виробничих та 
управлінських процесів 

ВИРОБНИЦТВО 
 

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 
 

УПРАВЛІННЯ 

Ресурсозбереження 

Екологічні програми 
ресурсозбереження, 
оптимальні логістичні 
ланцюги ПЕРСОНАЛ 

 

Соціальні пакети, 
навчання, корпоративна 
культура, забезпечення 
робочими місцями 

Визначення 
управлінських процесів 
та їх оптимізація 
відповідно до потреб 
виробництва, логістики, 
маркетингу тощо 

Кваліфікація 
персоналу   

Логістика 



141 

Враховуючи, запропоновану методику розрахунку та результати аналізу, 

виконані в другому розділі, можна стверджувати, що розрахунок такого 

показника 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. Визначені стратегії розвитку 

підприємства доцільно формувати у відповідності стратегій розвитку галузі, 

сталого розвитку території, регіону врахуванням відносин у виробничому 

комплексі тощо [238; 239; 332; 348]. 

Відповідно до даних аналізу фінансової звітності та обробки даних 

опитування керівництва підприємства, аналізу рангу підприємства в рейтингу 

регіону та галузі, визначення коефіцієнтів соціального розвитку, інноваційності 

за статистичною звітності та станом оновлення обладнання для  

«Крижопільський цукровий завод» були сформовані вхідні дані для розрахунку 

узагальнюючого коефіцієнту ефективності (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Показники ефективності функціонування підприємства  «Крижопільський 

цукровий завод» за 2011-2018 рр. 

Примітка: сформовано автором 

 

Стандартизовані показники 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Рентабельність 0,8 0,9 0,2 -0,4 -0,5 -0,1 0,4 0,4 
Ресурсовіддача 0,37 0,7 0,4 0,1 0,3 0,2 0,26 0,28 
Ранг в рейтингу регіону 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 
Ранг в рейтингу галузі 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 
Відповідність стратегії 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 
Коефіцієнт соціального розвитку  1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 
Коефіцієнт екологічності та 
ресурсозбереження  0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Коефіцієнт інноваційності  0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Узагальнюючий 
показник  0,25 0,34 0,31 0,30 0,30 0,28 0,39 0,41 
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Градація рівня ефективності функціонування підприємства  здійснюється 

за такими таксономічними показниками: 

найвищий – 1,00-0,8; 

високий – 0,79-0,6; 

середній – 0,59-0,4; 

низький – 0,39-0,20; 

найнижчий – 0,19-0,0001. 

Результати оцінювання узагальнюючого показника ефективності свідчать 
про достатньо стабільну позитивну динаміку (крім 2013 р. та 2016 р. – що 
пов’язано з оновленням виробництва та кризовими аспектами в економіці). На 
рис. 3.2. представлено візуальний тренд зміни узагальнюючого коефіцієнта 
ефективності в 2011 – 2018 рр. та тренд змін за середніми значеннями 
досліджених підприємств.  

 
Рис. 3.2. Поліноміальна функція тренду інтегрального показника ефективності 

Примітка: розраховано та сформовано автором 
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Рівень середніх значень від неефективного до низького; Рівень значень 
коефіцієнта ефективності для Крижопільського цукрового заводу – від низького 
до середнього. 

Прогноз змін ефективності за даними розрахунку інтегрального показника 
представлено на рис. 3.3.  

 

 

Рис. 3.3. Прогноз змін ефективності інтегрального показника ефективності 

за даними  «Крижопільський цукровий завод» за 2011-2018 рр. 

Примітка: розраховано та сформовано автором 

 

Така система складається з проекцій розвитку, модернізації та 
диверсифікації виробництва; удосконалення управлінських процесів (зокрема, 
управління витратами (бюджетне планування); управління персоналом 
(підвищення кваліфікації, запровадження технологій бережливого виробництва; 
надання соціальних пакетів; оптимізація логістики; позиціонування підприємства 
на рівні галузі та території). Цей підхід дозволяє активізувати напрями державно-
приватного партнерства для розвитку підприємства на визначеній території та 
галузі; запровадження світового досвіду ресурсозбереження та використання 
повного циклу виробництва. В додатку Ж, рис. Ж.1 представлено стратегічну 
карту системи збалансованих показників для підприємства цукрової галузі. 
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Найбільш ефективною реалізацією запропонованої системи може бути 
впровадження комплексної системи контролінгу на основі сучасної 
автоматизованої системи управління підприємством з використанням методики 
управлінського обліку [344; 350]. 

В межах завдань дослідження, нами запропоновано  
загальну систему збалансованих показників для визначення ефективності 
підприємства цукрової галузі. Розрахунок  узагальнюючого показника  
може бути виконаний при умові запровадження системи моніторингу та обробки 
інформації на основі сучасних автоматизованих систем [78, c. 14;174, c. 118; 223, 
c. 21]. 

Приклад розрахунку узагальнюючого показника, виконаний за методиками 
формування таксономічних та вагових коефіцієнтів представлено в додатку Ж, 
рис. Ж.2 [111; 270; 303, c. 78]. Розглянемо більш детально один з шляхів 
підвищення ефективності функціонування цукрового заводу, що базується на 
методах підвищення ефективності використання ресурсів, підвищення 
продуктивності та поліпшення екологічної ситуації підприємства [338, c. 102]. 
Цей напрям представлений на рис. 3.1. в стратегічній карті розвитку 
підприємства та в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Комплекс ресурсозберігаючих заходів 

Заходи Зміна технологічних показників у % до типової схеми 
 буряк% сирець% 

1 2 3 4 
1. Підготовка стружки до екстраполяції 

1.1. Попереднє 
відпарювання 
стружки 

1. Скорочення часу здійснення дифузії за 
рахунок підвищення продуктивності апарату в 
1,2 рази зменшує втрати при зберіганні буряка 
на добу  

0,0012  

2. Збільшення виходу цукру за рахунок 
неврахованих втрат 0,20  

3. Зниження відкачування на 5-10%, що дає 
можливість знизити витрати пари чи умовного 
палива на: 

0,1-0,5  
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 

1.2. Кальцину-
вання стружки 

1. Підвищення якісності дифузійного соку на 
2-3 од., що збільшує вихід цукру за рахунок 
зменшення його втрат в мелясі 

0,30  

2. Підвищення пружності стружки дає 
можливість досягнути більш високого ступеню 
віджиму та знизити втрати цукру при умові 
повернення жомопресової води на дифузію 
 

0,10  

2. Повернення 
жомопресової 
води на дифузію 

1. Зменшення витрат свіжої води на 50% на 
дифузію (або на 30% від загальних витрат 
свіжої води), що знижує втрати цукру в жомі 
на: 0,20  

2.Покращення екологічної ситуації 

3. Вапняно-
вуглекисла 
очистка 

1. Збільшення виходу цукру на: 0,50 0,50 
2. Скорочення витрат вапнякового каміння 2-3 5-7 
3. Скорочення витрат умовного палива чи 
вугілля на: 

0,5-3 0,5-3 
  

4.Зменшення фільтрувальної тканини за 
рахунок скорочення використання фільтрів чи 
збільшення терміну її експлуатації 

30-40  

5. Зменшення витрат електроенергії від норми 
на 1 т сировини 10 10 

6. Зменшення викидів в атмосферу   

7. Зменшення полів фільтрації (осаду) 30 30 

4. Інтенсифікація 
процесів 
випаровування 

1. Зменшення витрат умовного палива за 
рахунок ведення високотемпературного 
режиму випарювання та економічного 
перерозподілу використання парів на 
технологічні потреби 

5  

 

2. Зменшення неврахованих втрат цукру за 
рахунок зменшення часу випарювання 0,10  

3. Зниження колірності напівпродукту, що 
покращує товарний вигляд продукції (майже 
рафінадного вигляду) 

  

4. Включення підварювання очищених 
клеровок цукру-сирцю зменшує час варіння на 
1 годину, що знижує невраховані втрати цукру 
та підвищує продуктивність переробки сирця 
за добу 

15 15 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 

5. Вдосконалення 
кристалізаційного 
переділу (варіння 
з відбором) 

1. Зменшення часу варіння та неврахованих 
втрат 0,05 0,05 

2. Зменшення кількості працюючих 
центрифуг, що призводить до економії витрат 
електроенергії 

  

3. Скорочення кількості меляси, а відповідно 
й втрат цукру в ній 0,20 0,50 

6. Вибілювання 
цукру гарячою 
водою 

1. Збільшення добової продуктивності 10 10 

2. Зниження неврахованих втрат цукру 0,05 0,05 
Примітка: сформовано автором на основі [40; 78, c. 14; 170; 271, с.18; 338, с. 102] 

 

На сучасному етапі науковими організаціями розроблений цілий ряд 
інновацій, що  дозволяють збільшити ефективність використання ресурсів, кожна 
з яких заслуговує на увагу для вивчення та можливого впровадження у 
виробництво. З  цією  метою,   був  розроблений  комплекс  інноваційних  
заходів, спрямованих  на  підвищення  ефективності  використання ресурсів,  
підвищення продуктивності,  поліпшення  екологічної  ситуації  підприємств  
(табл. 3.4). 

Крім зазначених заходів з ресурсозбереження, особливу увагу необхідно 

звернути на заходи з енергозбереження.  

Це викликано тим, що виробництво цукру має високі енерговитрати і в 

структурі собівартості продукції приблизно 7-14% займають витрати на паливо 

та електроенергію на технологічні цілі. 

Аналіз робіт щодо енергозбереження показав, що основними заходами із 

енергозбереження, які впроваджуються на цукрових заводах виступають: 

- удосконалення теплової схеми, конденсатного господарства, 

реконструкція конденсаторів вакуум-апаратів і випарної установки, 

впровадження прогресивної теплової схеми з деамонізацією конденсатів і 

використання їх для живлення дифузійних апаратів; 
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- зменшення відкачки дифузійного соку за рахунок впровадження 

процесу глибокого віджимання жому та повернення жомопресової води в 

дифузійний процес з установкою жомових пресів з високим ступенем; 

- застосування плівкових випарних апаратів на останніх корпусах 

випарної установки із отриманням концентрованого сиропу з 70-72% СР, 

забезпечення тривалої роботи випарної установки в оптимальному режимі за 

рахунок якісної очистки соків, дотримання встановлених регламентів роботи 

випарної установки, сучасної автоматизації процесів випарювання, застосування 

інгібіторів накипоутворення; 

- заміна морально застарілого фільтрувального обладнання на 

автоматизовані камерні фільтрпреси; 

- забезпечення високого рівня використання вторинних енергоресурсів 

з метою зменшення величини паровідборів з випарної установки; 

- комплексна автоматизація технологічних і теплотехнічних процесів 

на всіх ділянках цукрового виробництва на базі комп’ютерно-інтегрованих 

технологій; 

- впровадження тиристорних та частотних електроприводів для 

автоматичного регулювання швидкості обертання дифузійних апаратів, 

бурякорізки, центрифуги тощо. 

Враховуючи обмежені фінансові можливості підприємств цукрової 

промисловості та представлений широкий набір заходів із ресурсозбереження і 

енергозбереження, менеджменту підприємства необхідно здійснити вибір 

найбільш раціонального набору представлених заходів та визначити черговість 

їх реалізації. 

Всі попередньо розглянуті заходи призведуть до зниження 

матеріаломісткості та підвищення ресурсовіддачі та зростання 

ресурсорентабельності. 

Ще одним напрямком підвищення ефективності виробництва підприємств 

цукрової промисловості є розширення асортименту продукції.  

Слід зауважити, що в США виробляється близько 30 видів цукру, а в 
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Україні лише 6 [377]. Загалом, досвід розвитку сільського господарства та 

харчової промисловості США та Європи може бути використаний як для 

запровадження змін в напряму виробництва нових видів продуктів, так і в 

напрямах енерго та ресурсозбереження. 

В даний час в Україні виробляють тільки ваговий, в упаковці, мілко 

зернистий та крупнозернистий цукор. Варто відмітити, що Гнідавський цукровий 

завод випускає достатньо різноманітний асортимент продукції, який ще можна 

удосконалювати. Наприклад, з 2005 р. на Гнідавському цукровому заводі почали 

випускати желювальний цукор торговельної марки «Солодко» за рецептурою 

всесвітньо відомої німецької фірми Pfeifer & Landen.  

Pfeifer & Landen є одним з найбільших виробників цукру в Європі та 

пропонує свою продукцію під торговими марками Diamant Zucker та Kölner 

Zucker [377]. Асортимент продукції досить широкий (25 видів), зокрема лише 

желейного цукру представлено дев’ять найменувань. Використовують його для 

приготування варення, повидла, джемів, желе, мармеладу, конфітюру та інших 

ласощів.  

Крім того, на Гнідавському цукровому заводі випускається цукор 

дрібнокристалічний, крупнокристалічний, природний (жовтий) та пресований (як 

звичайний цукор, так і природний). 

Природний цукор – це жовтий цукор другої продуктової кристалізації 

жовто-коричневого кольору, поживні й смакові властивості якого дають 

можливість використовувати його для підсилення аромату кави та виготовлення 

бісквітів, тістечок, напоїв. Жовтий цукор гігроскопічніший, ніж білий, що сприяє 

зменшенню черствіння хлібобулочних і кондитерських виробів, надає їм 

приємного смаку, сприяє кращому зберіганню продуктів.  

Слід зауважити, що в світі постійно розширюється випуск нових видів 

цукропродуктів на основі кристалічного цукру – спеціальних цукрів, цукрів з 

добавками, нових видів цукрів, збільшується кількість сортів кристалічного 

цукру, а також виробництво цукропродуктів із нетрадиційних видів сировини.  

У Чехії випускають кольоровий пресований цукор «Брідж» чотирьох 
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кольорів – жовтого, блакитного, рожевого і білого у формі символів гральних 

карт. Випускають також кольоровий кристалічний цукор рожевого, світло-

блакитного, світло-зеленого та жовтого кольорів. Його використовують для 

виготовлення борошняної здоби, кондитерських виробів та напоїв.  

Як провідний постачальник цукру на ринок Великобританії, British Sugar 

виробляє широкий спектр виробів з цукру [376]. Зокрема  випускає новий сорт 

цукрової пудри, до складу якої входить цукроза, сухий білок і кукурудзяний 

крохмаль, який використовують для виробництва литого цукру.  

Також British Sugar випускає три сорти жовтого цукру, який 

використовують для випікання кексів і тістечок. Для молочної та безалкогольної 

промисловостей випускають швидкорозчинний цукор у вигляді пудри з 

домішками крохмалю. Рідкий цукор та суміші можуть використовуватись для 

виробництва напоїв, фруктових соків, сумішей та високоякісних 

фармацевтичних препаратів. Декоративний цукор ідеально підходить для 

прикрашання булочних  і кондитерських виробів, щоб отримати найбільшу 

споживчу привабливість готової продукції. 

Помадний цукор виготовляють у вигляді пасти чи порошку. Крім того, 

British Sugar пропонує спеціальний цукор для фармацевтичної промисловості, що 

може вироблятись під замовлення у відповідності з усіма вимогам клієнтів. 

Паста Cukr-fick, що розроблена в Чехії, випускається чотирьох кольорів – 

білого, зеленого, червоного і коричневого. Вона розфасована в тюбики по 200 г із 

спеціальною насадкою для нанесення її на торти та інші кондитерські вироби.  

Бельгійська фірма «Леббе» випускає нові види цукру: «Лебо-Жель» – 

наповнювач для кондитерських виробів. До його складу входять фрукти 

(абрикоси, полуниця), цукор, глюкоза, фруктоза, пектин, лимонна кислота і вода, 

а також «Ратнісноу»– цукор, покритий плівкою із рисової олії.  

Новим напрямом у світовій практиці є виробництво цукру з харчовими 

добавками. Його одержують збагаченням цукру добавками, що підвищують 

харчову, біологічну, смакову та лікувально- профілактичну цінність. У Чехії 

виробляють порошкоподібний цукор «Дортела» зі смаковими добавками кави, 
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ваніліну або ананасової есенції. Цей продукт використовують у кондитерській 

промисловості для приготування борошняних виробів. В Швейцарії розроблено 

спосіб виробництва ароматизованого цукру, який полягає в тому, що цукри, які 

містять вологу, обробляють спеціальними ароматичними агентами або їх 

сумішшю. З цією метою використовують моно- і дицукриди в амфорному 

вигляді. 

Японська фірма «Ніссін сеіто» розробила оригінальну технологію 

виробництва цукру із вмістом мінеральних речовин. Цукор у процесі 

рафінування збагачують мінеральними речовинами, нагрівають, згущують і 

стерилізують. Деякі країни випускають цукор, збагачений вітаміном А з метою 

зниження його дефіциту в їжі.  

У Франції розроблено технологію кольорового і ароматизованого цукру, 

що містить натуральні чи синтетичні екстракти плодів і квітів.  

У світовій практиці спостерігається тенденція до збільшення виробництва і 

використання рідкого цукру, оскільки певна частина підприємств харчової, 

медичної та інших галузей промисловості не потребують використання цукру в 

кристалічному вигляді.  

Виробництво і споживання рідкого цукру має високу ефективність за 

рахунок значної економії трудових, матеріальних і фінансових ресурсів як на 

цукрових заводах - виробниках рідкого цукру, так і на заводах-споживачах. 

Рідкий цукор виробляють вищої, першої і другої категорій.  

Рідкий цукор використовують у кондитерській, хлібопекарській, 

бродильній, безалкогольній промисловостях, а також у консервній 

промисловості для приготування компотів, фруктових маринадів, соків з 

м’якоттю, фруктових желе та ін., у молочній промисловості – для виробництва 

згущеного молока, йогуртів, кремів, морозива та ін., у фармацевтичній 

промисловості – для приготування лікувальних сиропів, виробництва 

антибіотиків, а також як сировину для одержання препарату-замінника плазми 

крові. Суміш рідкого цукру, декстрози і кукурудзяного сиропу використовують 

як зволожувач у тютюновій промисловості, нею обробляють тютюн для 



151 

запобігання його висиханню, а також для ароматизації. Особливої уваги 

заслуговує виробництво рідкого цукру з напівпродуктів бурякоцукрового та 

тростинно-цукрового виробництва: сиропу з випарної станції, утфелів, 

міжкристалічних відтоків, клеровок жовтого цукру та ін. 

З метою розширення асортименту продукції цукровим заводам необхідно 

виробляти продукцію у різних упаковках (в т.ч. в стіках), у вигляді різних 

цукрових сиропів, цукрової пудри, різних цукрових сумішей (цукор з лимоном, 

какао тощо), ароматизаторів та ін.   

Використовуючи розробки національних винахідників удосконалювати і 

оптимізувати асортимент цукрової продукції. Наприклад, Національним 

університетом харчових технологій України розроблено спосіб виробництва 

цукру з функціональними властивостями, збагаченого С02 – екстрактами квітів 

ромашки, липи, родіоли рожевої, листя евкаліпту .  

Крім того, у теперішній складний час, на в умовах піднесення української 

самосвідомості, доцільним буде виробляти «національний» цукор, що буде 

представляти собою кольоровий пресований цукор двох кольорів національного 

прапору України - жовтого та блакитного. 

Як було зазначено раніше, цукрова промисловість характеризується 

високою матеріаломісткістю, оскільки в процесі виробництва цукру утворюється 

значна кількість побічної продукції при незначному виході кінцевого продукту – 

цукру. Тому одним із напрямів підвищення ефективності виробництва буде 

виступати пошук шляхів найбільш повного та раціонального використання 

побічних продуктів, що утворюються в процесі виробництва цукру, розробка 

маловідходних чи безвідходних технологічних процесів у цукровому 

виробництві. 

В процесі виробництва цукру утворюються такі побічні продукти як жом, 

патока-меляса та дефекат. У загальному обсязі відходів на жом припадає 86-88%. 

Жом використовується як корм для великої рогатої худоби. Від маси 

переробленого буряку меляса займає 4-6%. 
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Дефекат, що отримується на цукрових заводах в процесі очищення соків, 

виступає цінним добривом, що містить вапно, необхідне для кислих грунтів. 

Крім того, дефекат використовують для виробництва вапна, цементу, 

будівельних матеріалів тощо. 

На сучасному етапі функціонування побічна продукція цукрових заводів 

використовується далеко не в повному обсязі. Тому, одним із факторів 

підвищення ефективності виробництва підприємства цукрової промисловості 

буде виступати повне та раціональне використання побічної продукції 

цукровиробництва [315, c. 26; 316, c. 47, 328]. 

Найбільш вагомим побічним продуктом за фізичним обсягом виступає 

буряковий жом. Обсяги виробництва цукру та побічної продукції 

Теофіпольського цукрового заводу  за період запровадження виробництва 

побічної продукції представлено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Обсяги виробництва цукру та побічних продуктів на Теофіпольському заводі  

 Показник 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік  

т тис. грн. т тис.грн. т тис. 
грн. 

т тис.грн. т тис.грн. 

Обсяги 
виробництва 

цукру 
36175 211624 52534 239555 76950 378979 66490 271279 34560 221624 

у % до 
загального 

обсягу 
13,54 97,39 11,75 95,67 15,31 95,25 16,69 95,86 14,60 95,23 

Обсяги 
виробництва 

меляси 
12214 4581 19727 8956 25560 14910 22824 11412 12127 10914 

у % до 
загального 

обсягу 
4,57 2,11 4,41 3,58 5,09 3,75 5,73 4,03 5,12 4,69 

Обсяги 
виробництва 
сирого жому 

218712 1094 375010 1875 400124 4001,2 309002 309 189991 189,9 

у % до 
загального 

обсягу 
81,88 0,50 83,84 0,75 79,61 1,01 77,58 0,11 80,27 0,08 

Разом 267101 217299 447271 250386 502634 397890 398316 283000 236678 232729 
Примітка: сформовано автором за даними підприємства  
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Як видно з таблиці, найбільшу частку в структурі виробленої продукції 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» займає сирий жом в натуральному виразі 

77,58-83,84%, але у вартісному виразі його частка незначна – 0,11-0,5% від 

загального обсягу виробництва у вартісному виразі.  

Буряковий жом, виступаючи побічним продуктом процесу виробництва 

бурякового цукру, представляє собою обезцукрена бурякову стружку (80-82% від 

переробленої маси цукрового буряку із вмістом сухих речовин близько 6,5-7,0%).  

Хімічний склад свіжого бурякового жому містить (в сухій речовині) 

близько 45-47% целюлози, до 50% пектинових речовин, 2% білка, 0,6-0,7% цукру 

і близько 1% мінеральних речовин, присутні вітаміни і органічні кислоти. 

В даний час можна виділити такі основні напрямки використання та 

утилізації бурякового жому: біогаз, корм для худоби, пектиновий концентрат, 

пектиновий клей, харчові волокна, паливо для ТЕЦ цукрового заводу [26; 271, 

с. 18; 338, с. 102]. 

Головним напрямком використання бурякового жому в Україні є 

застосування його в раціонах годівлі великої рогатої худоби м’ясного та 

молочного напрямків, який за поживністю можна зрівняти з силосом із 

кукурудзи. Його доцільно згодовувати тваринам у поєднанні з ферментними 

препаратами або ферментативними пробіотиками через відносно високий вміст 

клітковини. 

У свіжому вигляді жом використовується для потреб тваринництва і може 

транспортуватись на відстані до 100 км від цукрового заводу. Доставка його 

споживачам на більшу відстань стає економічно невигідною через високу 

вартість витрат на транспортування. Крім того, свіжий буряковий жом необхідно 

згодовувати сільськогосподарським тваринам протягом 1-2 днів після 

вироблення. 

Крім того, жом можна вивозити на поля і використовувати як добриво, 

однак вивозити жом на поля й приорювати теж можна лише свіжим. Якщо він 

закисає, то може завдати великої шкоди й закислити ґрунт, що негативно вплине 

на врожайність.  
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Таким чином, значну частину жому доводиться зберігати: складати в 

жомові ями, вириті в землі (стінки ям викладені каменем). Дно ями викладено 

каменем і забезпечено дренажем для відведення витікає з жому так званої 

жомового води, що під впливом мікроорганізмів жом в ямах закисає і 

перетворюється в кислий жом. Зазвичай в жомі утворюються при закисанні 

молочна, масляна і оцтова кислоти (найбільше оцтової кислоти). Масляна 

кислота надає жому особливо неприємний запах.  

Кислоти утворюються при бродінні жому не тільки за рахунок 

зброджування цукру, а й головним чином за рахунок пектинових речовин, які 

поступово переходять в розчинний стан. Разом з жомового водою розчинені 

речовини і утворені кислоти йдуть через дренаж. Таким чином, при зберіганні 

втрачається значна частина сухих речовин жому. За 5 місяців зберігання жом 

може втратити до 40% сухих речовин, тобто весь цукор і майже всі пектинові 

речовини. Крім втрати поживних речовин, зберігання жому ще й негативно 

впливає на екологічну ситуацію на території заводу. 

Буряковий жом піддають сушці для збільшення кормової цінності і 

термінів зберігання, а також для транспортування на значні відстані і 

використання у виробництві комбікормів. При гранулювання сушеного жому 

витрати на перевезення скорочуються більш ніж в п’ять разів, оскільки значно 

зменшується його вага. Наприклад, якщо на 100 кг буряка переходить в сухий 

жом 5,0 кг сухих речовин, то сухий жом з 10% вологи містить 90% (100-10) 

сухих речовин. Тоді маса отриманого сухого жому буде становити 5,6 кг (5 * 

100/90). Сирий жом на 100 кг буряка важить 90 кг.  

Умови доставки та зберігання гранульованого бурякового жому аналогічні 

умовам для зерна, але при цьому жом значно дешевше. Його ціна у 2013 р в 

середньому складала 1500-2300 грн за 1 т залежно від регіону. За поживністю 

сушений жом близький до пшеничних висівок, які у 2013 р в середньому 

коштували 1200-1900 грн за 1 т. Сухий жом допустимо використовувати 

безпосередньо в корм, попередньо замочивши у воді в співвідношенні 1: 3, або у 

складі комбікорму до 10%. 
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При гранулюванні до бурякового жому можна добавити мелясу, за рахунок 

чого збільшується міцність його гранул і підвищується поживна цінність. В 

цьому випадку необхідно звернути особливу увагу на режим гранулювання, 

інакше вийдуть гранули, які за технологічними властивостями не відповідають 

вимогам до кормової сировини [26]. 

Сушений буряковий жом надає приємний солодкий смак комбікорму, що 

збільшує інтенсивність його споживання тваринами. У поєднанні з іншими 

компонентами сухий жом може замінити в раціонах до 50% ячменю чи вівса, що 

буде сприяти підвищенню надоїв або зростання маси ВРХ.  

Буряковий сухий жом добре засвоює організм не тільки великої рогатої 

худоби, а й інших тварин. А у зв’язку зі світовим зростанням цін на зернові 

культури актуальність використання бурякового жому в годівлі 

сільськогосподарських тварин і птиці у подальшому буде тільки зростати. 

Буряковий жом також може бути успішно використаний для виробництва 

низькометаксілірованого пектину, що є цінним природним біокоректором та 

желеутворюючим компонентом. Зміст пектинових речовин в буряковому жомі 

залежно від зони обробітку коливається від 20 до 45% на суху масу [263]. 

Галузь виробництва пектину в харчовій індустрії порівняно молода. 

Вперше промислове виробництво пектину почалося в 1908 р. в Німеччині з 

випуску пектинового концентрату, споживачами якого були домогосподарки і 

підприємства з виробництва желе і джемів [263]. 

Світовий ринок пектинів в даний час оцінюється фахівцями близько 

319 млн. доларів США. При цьому спостерігається стійке зростання споживання 

пектину в середньому 3,0 - 3,5% на рік. Світове виробництво пектину становить 

88 млн. тонн на рік, при цьому споживання пектину в Україні за різними 

оцінками становить 800 т на рік . 

Слід зауважити, що оцінити потенційний обсяг ринку збуту пектину в 

Україні достатньо складно через нерозвиненість технологій використання 

пектину (використання переважно в кондитерській промисловості). Крім того, 

враховуючи норму споживання пектину в лікувально-профілактичних цілях (2-4 
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г на людину на добу) його кількість при щоденному споживанні повинно бути 

більше 10 тис. тонн пектину в рік. 

Пектини мають безліч корисних властивостей: вони нормалізують вміст 

холестерину у крові, підвищують стійкість організму до алергії, допомагають 

відновлюватися слизовій оболонці дихальних і травних шляхів після подразнень 

і запальних процесів, сприятливо впливають на внутрішньоклітинне дихання 

тканин і загальний обмін речовин.  

Продукти харчування, збагачені низькометаксілірованим пектином, що 

одержується з жому цукрового буряку, мають оздоровчі, захисні та лікувально-

профілактичні властивості, а також здатність зв’язувати важкі метали, 

радіонукліди та інші токсичні для людини речовини і виводити їх з організму. 

Виробництво пектину і пектиновмісних продуктів, незважаючи на загальне 

визнання їх корисності, не знайшло місця в переліку державних першочергових 

завдань. Тим не менш, у даний час знайдені нові технологічні рішення по 

вдосконаленню виробництва пектину і продуктів, які його містять, що 

забезпечують можливість його освоєння на кожному цукровому заводі, а також 

на інших підприємствах харчової промисловості: молочних, виноробних, 

консервних, і навіть у домашніх умовах.  

Таким чином, сфера застосування пектину в останні роки значно 

розширилася – він використовується в консервній промисловості при 

виробництві напоїв, фруктових консервів, джемів, в хлібопеченні - для випічки 

хліба, що повільно черствіє а в молочній промисловості - для збільшення 

вологопоглинаючої здатності сирів, стабілізації кисломолочних продуктів, 

морозива, кремів, концентрування молочного білка – казеїну, в м’ясний – при 

виробництві м’ясних консервів і ковбасних виробів. 

Особливо важливе використання пектину для приготування ряду медичних 

препаратів, оскільки він володіє важливими фізіологічними властивостями, 

стабілізує рН шлункового і кишкового соку. Пектин виступає також сировиною 

для приготування кров’яної плазми тощо. Завдяки своїм фізико-хімічним 

властивостям і фізіологічної активності, пектин є не тільки важливим харчовим 
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компонентом, але й продуктом, потреба в якому постійно збільшується. Так 

світовий випуск низькометоксілірованого, зокрема, бурякового пектину зростає в 

середньому на 10% щорічно, що відображає тенденцію зростання числа 

продуктів, що містять саме цей пектин  

Буряковий жом є перспективною сировиною для отримання 

низькоетеріфіцірованого пектину, тобто пектину зі ступенем етерифікації менше 

50%. Такий пектин знаходить широке застосування у медицині, фармакології, 

кондитерській промисловості.  

Фахівці зазначають, що виробництво пектину за класичною технологією 

доцільно лише при обсягах виробництва не менше 2000 тонн пектину в рік, 

зважаючи на величезні витрати на виробництво, утилізацію кислих середовищ і 

амортизаційні відрахування на відновлення технологічного обладнання, 

працюючого в агресивних середовищах, а також утримання будівель і споруд, 

включаючи дорогі очисні споруди, що є прямим наслідком складності процесу 

отримання пектину за кислотно-спиртовою технологією [263]. 

Критерієм оцінки промислової значущості сировини для пектинового 

виробництва є вміст пектинових речовин, найбільша їх кількість спостерігається 

в яблучних і цитрусових вичавках. З різної сировини може бути екстрагована 

різна кількість пектину. 

Комерційний пектин екстрагується з цитрусової цедри, яка містить 

приблизно 25% пектину, висушених яблучних вичавок, що містять приблизно 

15% пектину, з жому буряків - 10-20% пектину. Розрахунки показують, що з 1 т 

свіжого бурякового жому можна отримати 10-12 кг пектину. 

Таким чином, для виробництва 2000 т пектину, що задовольнить потреби 

України та країн СНД в пектині, необхідно переробити близько 200000-166000 т 

сирого жому. Враховуючи, що Теофіпольський завод у 2013 р. мав 189991 т 

сирого жому, організація виробництва пектину на заводі, використовуючи лише 

власний жом не доцільна, оскільки їх вилучення пов’язано з великими 

початковими (інвестиційними витратами), значними витратами матеріалів та 
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енергетичних ресурсів. Доцільним буде доставка сирого жому з цукрових заводів 

в радіусі 100 км. 

Враховуючи, що на цукрових заводах України жом, як цінний ресурс, не 

використовується і, як правило, відвантажується за безцінь населенню чи 

фермерським господарствам. Тому Теофіпольський завод не буде мати проблем 

із додатковою сировиною для пектину, оскільки для цукрозаводів, які додатково 

не обробляють жом, його наявність у великих обсягах є проблемою. Найбільш 

доцільними, з точки зору економії на транспортні витрати, будуть заводи 

Хмельницької області: 

Достатньо перспективним напрямом використання бурякового жому є 

виробництво харчових волокон. Харчове волокно являє собою залишки 

рослинних клітин, які здатні протистояти гідролізу, що здійснюється травними 

ферментами людини. Встановлена фізіологічна добова потреба організму 

дорослої людини в харчових волокнах, яка складає від 25 до 38 г. Тому також 

обсяг потенційного виробництва харчових волокон обмежений. 

З бурякового жому виробляється також пектиновий клей. Спосіб 

отримання клею заснований на переведенні у розчин нерозчинних у холодній 

воді пектинових речовин, що містяться в жомі. Вихід клею при цьому становить 

2,5-3% до маси свіжого жому [263]. 

Іншим варіантом підвищення ефективності використання побічної 

продукції є виробництво енергії, оскільки буряковий жом, як сирий, так і 

сушений може бути використаний як сировина для біогазових установок.  

Використання жому для виробництва біогазу дозволить зменшити витрати 

природного газу, що в значних обсягах споживається при виробництві цукру та, 

крім того, дозволить поліпшити екологічну ситуацію навколо цукрового заводу 

шляхом уникнення формування жомових ям, що в кінцевому випадку дозволить 

зменшити санітарну зону навколо підприємства з 500 до 150 м.  
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Оцінку ефективності запропонованих варіантів переробки жому доцільно 

здійснювати за схемою, що представлено на рис. 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Схема оцінювання ефективності переробки побічної продукції 
Примітка: сформовано автором 

 

Використання бурякового жому в якості сировини біогазових установок 

дозволяє отримувати 60-70 м3 газу з 1 т сировини. Біогаз – це газ, що складається 

з 50-70% метану (СН4) і 50-30% вуглекислого газу (СО2), і за своїми 

характеристиками близький до природного газу. Використання біогазу в якості 

палива для теплоелектрогенератора забезпечує отримання 2 КВт-год. 

електричної та 2 КВт-год. теплової енергії з 1 м3 газу. При використанні 

додаткової системи очищення в біогазовій установці можна отримувати повний 
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аналог природного газу (90% метану і 10% вуглекислого газу), який можна 

використовувати для заправки автомобілів [26]. 

Переброджену масу бурякового жому після біогазової установки можна 

відразу використовувати як добриво. Переброджена маса – це готові екологічно 

чисті рідкі і тверді біодобрива, позбавлені нітритів, насіння бур’янів, патогенної 

мікрофлори, специфічних запахів. При використанні таких збалансованих 

біодобрив врожайність підвищується на 30-50%. Таким чином, біогазова 

установка дозволяє отримувати добрива найвищої якості, ефективність яких 

вища мінеральних, а собівартість практично дорівнює нулю. 

Таким чином, розглянувши можливі варіанти ефективного використання 

побічної продукції виробництва цукру – сирого жому, визначено, що найбільш 

перспективними є такі варіанти: сушіння і гранулювання жому, переробка сирого 

жому на біогаз та виробництво пектину. Для цього на прикладі Теофіпольського 

заводу розглянемо ефективність таких заходів у порівнянні з тим, що 

підприємство буде реалізовувати сирий жом без додаткової обробки. 

В цілому, технологія жомосушіння включає в себе наступні операції: 

- віджим частини води з жому; 

- сушка віджатого жому; 

- брикетування висушеного жому. 

Процес віджимання води виконується на жомовіджимних пресах, в 

результаті чого вміст сухих речовин зростає від 6 до 18%. Щоб висушити жом до 

вологості 12%, застосовують жомосушарка башнові та барабанні. Широке 

поширення отримали барабанні жомосушарки Бютнер. Загальна сума інвестицій 

на придбання і встановлення обладнання буде становити 4 млн грн. [26] 

При висушуванні жому використовується теплоенергія димових газів, що 

виходять з котельні заводу (250-350 °С) або газів, що утворилися в результаті 

спалювання палива в топках (800-900 °С). Розрахунки ефективності різних 
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варіантів переробки сирого жому представлені у табл. 3.5 та показники 

виробництва можуть представлені в додатку З, табл. З.1. 

При висушуванні жому зростають матеріальні витрати підприємства 

(енергетичні та паливні витрати), витрати на оплату праці (зростання фонду 

оплати праці основних робітників), відрахування на оплату праці (зростання 

відрахувань в розмірі 37,18% від фонду оплати праці), амортизації (зростання 

амортизаційних відрахувань нового обладнання) та інші операційні витрати.  

Таблиця 3.5 

Порівняльна характеристика різних варіантів обробки сирого жому на 

Теофіпольському заводі 

Показник Реалізація 
сирого жому 

Переробка сирого 
жому на сухий 
гранульований 

жому 

Переробка 
сирого жому 

на біогаз 

Переробка 
сирого жому 

на пектин 

Обсяги переробки 
цукрового буряку, тис.т 275,3 275,3 275,3 275,3 

Обсяги виробництва 
сирого жому, т 189991 189991 189991 189991 

Втрати жому внаслідок 
зберігання, т 72196,58 - - - 

Дохід від реалізації 
сирого жому, тис.грн. 1094,31 - - - 

Обсяги виробництва 
сухого жому, т - 15416,8 - - 

Обсяги виробництва 
біогазу, м3 - - 12349415 - 

Обсяги виробництва 
пектину, т - - - 1899,91 

Дохід від реалізації, 
тис.грн. - 18500,16 24698,83 113994,6 

Додаткові витрати 
підприємства - 10426,03 2217,16 101034,73 

матеріальні витрати - 8635,71 403,12 87821,24 
витрати на оплату праці - 360 480 840 

відрахування на соціальні 
заходи - 133,85 178,46 312,31 

амортизація - 800 1050 7250 
інші операційні витрати - 496,48 105,58 4811,18 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 172043 190543,16 172043 286037,6 

Додатковий прибуток, 
тис.грн. - 8074,13 22481,67 12959,87 

матеріальні витрати 201893 210528,71 177597,29 289714,24 
амортизація 5422 6222 5902 12672 

Матеріаломісткість 1,174 1,105 1,032 1,013 
Ресурсовіддача -0,144 -0,138 -0,047 -0,117 

Примітка: розраховано автором 
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Виробництво побічної продукції повинно увійти в єдиний цикл 

виробництва та бути ефективним. Саме для цього необхідно розробити систему 

управління та оцінки ефективності. Варіативна оцінка різних варіантів переробки 

повинна бути виконана на основі системного планування та аналізу з 

врахуванням локальних особливостей розташування, обладнання та інших умов 

виробництва на підприємстві.  

Якщо підприємство вирішить піти по третьому шляху, тобто виробляти з 

сирого жому біогаз, то це також потребує значних капіталовкладень в розмірі 

приблизно 6 млн. грн. Капітальні вкладення включають у себе будівництво 

ділянки зберігання біовідходів (сирого жому), формування системи 

завантаження біомаси, системи опалення, системи автоматики та контролю, 

системи газопроводів. 

Біовідходи можуть доставлятися вантажівками або ж перекачуватися на 

біогазову установку насосами. Реактор є газонепроникним, повністю 

герметичним резервуаром. Ця конструкція теплоізолюється, тому що всередині 

резервуара повинна бути фіксована для мікроорганізмів температура. Усередині 

реактора знаходиться міксер, призначений для повного перемішування вмісту 

реактора. Створюються умови для відсутності плаваючих шарів і / або осаду [26]. 

Мікроорганізми повинні бути забезпечені всіма необхідними поживними 

речовинами. Свіжа сировина повинна подаватися в реактор невеликими 

порціями кілька разів на день. Середній час гідравлічного відстоювання 

усередині реактора (залежно від субстратів) 20-40 днів. Протягом цього часу 

органічні речовини усередині біомаси метаболізуються (перетворюються) 

мікроорганізмами. На виході установки утворюється два продукти: біогаз і 

субстрат (компостований і рідкий). 

Біогаз зберігається в ємності для зберігання газу газгольдері, в якому 

вирівнюються тиск і склад газу. З газгольдера йде безперервна подача газу в 

газовий двигун генератор. Тут вже виробляється тепло і електрику. При 

необхідності біогаз доочищують до природного газу (95% метану) після такого 

очищення, отриманий газ - аналог природного газу (90-95% метану CH4).  
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Для розрахунків вихід біогазу був прийнятий у розмірі 70м3, оскільки він 

залежить від багатьох факторів, однак на практиці [26] вихід біогазу становить 

100-120 м3. При цьому вибір біогазової установки повинен здійснюватись, 

виходячи не із кількості сирого жому, а із кількості необхідного обсягу газу, 

оскільки реалізувати надлишок газу в сучасних реаліях надзвичайно складно.  

Таким чином, якщо біогаз потрібен для опалення, то спочатку необхідно 

розрахувати, скільки газу споживатиме котельня; якщо для виробництва 

електроенергії, то визначити сумарну потужність її споживання. 

На Теофіпольському цукровому заводі загальний обсяг споживання 

природного газу за сезон становить 8038,76 тис. м3 загальною вартістю 32155,04 

тис. грн. Розрахунки представлені у табл. 3.5. 

У випадку переробки сирого жому на пектин, підприємству доведеться 

здійснити капітальні вкладення у розмірі 40 млн грн в т.ч. 5 млн. грн. на 

будівельні роботи. При цьому зростають матеріальні витрати (витрати на 

електроенергію, пару, демінералізовану воду тощо), витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. 

Технологія виробництва пектину, що пропонується [263] заснована на 

застосуванні процесу гідродинамічної кавітації, де демінералізована вода 

використовується в якості екстрагента. Концентрування та очистка пектинових 

екстрактів відбувається за допомогою баромембранних методів розподілу. 

Застосування кавітаційних апаратів для активації води, що виступає 

гідролізуючим агентом, та екстрагування пектину значно відрізняє процес від 

традиційної кислотної екстракції.  

Розглянувши три варіанти переробки жому, слід зазначити, що найбільший 

додатковий прибуток отримуємо внаслідок економії витрат природного газу, 

тобто у випадку виробництва біогазу. Прибуток, який отримується внаслідок 

переробки жому на біогаз, значно перевищує прибуток від продажу сухого жому 

чи від згодовування його худобі, і навіть при виробництві пектину. Навіть 

незважаючи на те, що калорійність біогазу значно нижча за калорійність 

природного газу, отриманий біогаз 12349415 м3 дозволить замінити 6174707,5 м3 
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природного газу. Це становить 76,8% загального обсягу природного газу, 

спожитого підприємством у 2013 р.. Відповідно, це призведе до економії 

матеріальних ресурсів, хоча певну частину природного газу доведеться 

продовжувати купувати (8038760-6174707,5=1864052,5 м3). 

Варто відмітити, що розрахунки були здійснені при врахуванні ціни 

природного газу у 2013 р. – 4 грн/м3. Враховуючи те, що ціна газу постійно 

зростає, ефективність переробки бурякового жому на біогаз буде підвищуватись, 

а ефективність виробництва сухого гранульованого жому, навпаки, 

зменшуватись. Так, якщо прийняти ціну газу, наприклад, 7 грн./м3, то додатковий 

прибуток від сушіння жому знизиться до 2687,88 тис. грн., тобто зменшиться на 

66,87%.  

Використавши функцію Excel «Подбор параметра», визначили критичну 

ціну на газ, при якій підприємство не отримує додатковий прибуток при сушінні 

сирого жиму – 8,5 грн/м3. 

В цілому, всі варіанти ефективного використання побічної продукції 

цукрового виробництва призведуть до зниження матеріаломісткості продукції та 

інвестиції на їх реалізацію окупляться менше ніж за рік (окрім проекту по 

виробництву пектину). Однак, варто відмітити, що варіант додаткової обробки 

жому шляхом його сушіння є більш ризиковий для підприємства, оскільки 

витрати значним чином залежать від ціни 1 м3 природного газу, а ціна 1 т сухого 

жому від цін на зернові продукти. А варіант переробки жому на пектин залежить 

від світової кон’юнктури ринку пектину. 

Таким чином, удосконалення обробки побічних продукції цукрових заводів 

дозволить підвищити ефективність їх виробництва, знизити матеріаломісткість 

продукції, підвищити прибуток і ресурсовіддачу. Такий напрям повинен стати 

стратегічним для підприємств цукрової галузі, що позитивно вплине на 

показники ефективності підприємства. 
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3.2. Удосконалення фінансового планування та контролю на 

підприємствах цукрової промисловості 

 
Одним з напрямів підвищення показників економічної ефективності є 

удосконалення фінансового планування та контролю використання фінансових 

ресурсів підприємства. Створення взаємоузгоджених форм і методів фінансового 

планування та контролю дозволить вирішити такі проблеми як: 

- забезпечення фінансовими ресурсами виробничо-господарської 

діяльності підприємств цукрової промисловості; 

- зниження витрат, ліквідація збитковості та підвищення 

рентабельності виробництва цукру та іншої продукції; 

- оптимізація фінансових взаємовідносин з бюджетами, банками, 

іншими господарюючими суб’єктами цукрової промисловості та партнерів 

підприємств; 

- контроль за фінансовим станом і платоспроможністю підприємств. 

Підвищення показників економічної ефективності за проекцією управління 

фінансами здійснюється шляхом покращення керованості та адаптації 

підприємства до змін зовнішнього середовища, забезпечення оперативного 

отримання інформації про необхідність внесення змін в стратегію тактику 

управління підприємством; процеси забезпечення фінансових інвестицій щодо 

удосконалення виробничих та управлінських процесів [4, c. 2; 19, c. 31, 365]. 

Одним з  ефективних методів фінансового планування та контролю є 

використання системи наскрізного бюджетного планування для всіх структурних 

підрозділів, включаючи основні, допоміжні й обслуговуючі виробництва; 

систему зведеного планування діяльності підприємства цукрової промисловості. 

Головна перевага таких бюджетів полягає в тому, що вони забезпечують 

контроль всієї фінансово-господарської діяльності підприємства. 

До переваг бюджетного планування можна віднести: 

- забезпечення взаємозв’язку цілей з ресурсами, доходів з витратами, 

що дозволить одержати більш детальні достовірні дані для оцінювання 
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складових економічної ефективності; 

- підвищення адаптивності підприємства до змін зовнішнього 

середовища, які потребують додаткових інвестицій; 

- раціональніший розподіл ресурсів; 

- підвищення маневреності фінансових ресурсів підприємства, 

ефективності управління ліквідністю та рентабельністю підприємства; 

- чітку формалізацію обов’язків і відповідальності всіх учасників 

виробничих та управлінських процесів; 

- поліпшення координації управлінських дій, контролю на 

підприємстві цукрової промисловості.  

Щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів підприємства, 

визначені бюджети бізнес-процесів та відповідальність власників бізнес-процесів 

дозволяє одержати  більш достовірні показники розмірів і структури витрат, ніж 

показники діючої системи бухгалтерського обліку й звітності, точніші планові 

значення розміру та норми прибутку [7, с. 543]. 

В межах затвердження декадних бюджетів структурним підрозділам 

надається велика самостійність у прийнятті рішень щодо витрат, економії за 

бюджетами та дозволяє підвищити матеріальну зацікавленість працівників в 

успішному виконанні планових завдань. 

Мінімізація кількості контрольних параметрів бюджетів дозволяє 

скоротити непродуктивні витрати робочого часу економічних служб 

підприємства. Бюджетне планування дозволяє здійснювати режим суворої 

економії ресурсів підприємства, що особливо важливо в процесах 

реструктуризації та модернізації виробництва [23, с. 148; 257, с. 73]. 

Узагальнюючи теоретичний і практичний аспекти бюджетування, більшість 

авторів, у тому числі  Ананькіна Е.А., Н.Г. Данілочкін і A.M. Кармінський 

розглядають наступні етапи розробки бюджетів, які можуть бути адаптовані до 

підприємств цукрової промисловості [9, с. 65]. 

1. Вибір основних напрямків розвитку підприємства, визначення 

стратегічних та оперативних цілей, встановлення меж економічних даних та 
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інших показників економічної ефективності підприємства цукрової 

промисловості. 

2. Розробка першого варіанту бюджетів у вигляді кількох альтернативних 

планів (наприклад, песимістичний, найбільш ймовірний і оптимістичний 

варіанти) . 

3. Координація та аналіз першого варіанту бюджетів, перевірка на 

сумісність, огляд необхідних заходів щодо усунення стримуючих факторів і 

пов’язаних з ними витрат, внесення необхідних коректив, які забезпечують 

прийняття оптимальних планів з врахуванням особливостей функціонування 

підприємств цукрової промисловості (технології, сезонність тощо) 

4. Затвердження бюджетів керівництвом підприємства та визначення 

відповідальних осіб за їх виконання. 

5. Подальший аналіз і коректування бюджетів відповідно до змін розробка 

гнучких бюджетів залежно від рівня активності, фаз виробництва основної та 

побічної продукції.  

Бюджетний процес включає  в себе систему формування бюджетів, їх 

структури, відповідальність за формування і виконання бюджетів, а також 

процеси узгодження, затвердження й контролю виконання бюджетів в процесі 

господарської діяльності. Складання бюджетів виступає засобом оцінки та 

вибору найкращих планів, що дозволяє досягти реалістичні цілі та одержати 

гнучкі інструменти планування та контролю. 

Підготовка бюджету, як інтенсивний процес обміну інформацією, 

забезпечує залучення всіх підрозділів і служб для визначення реальних цілей та 

координації планів діяльності на різних рівнях підприємства. Для підготовки та 

виконання бюджету на цукрових заводах доцільно переглянути функціональні 

обов’язки працівників планового відділу, а саме спеціалістів з планування витрат 

та управлінського обліку, а також більш детально розглянути процедуру опису 

бізнес-процесів та визначення їх власників.  

Процедуру складання бюджету доцільно розпочинати знизу, відповідно до 

існуючих технологічних та управлінських процесів, за умови доведення 
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необхідних стратегічних цілей, орієнтирів до фахівців, що займаються 

підготовкою бюджету. 

Проекти бюджетів кожного підрозділу підлягають перегляду, координації, 

взаємозв’язку для виявлення протиріч між ними. Остаточний варіант, який 

відповідає бюджетам всіх відділів, підрозділів і загально організаційним цілям 

підприємства, затверджується вищим органом управління [156]. 

Принципова схема процесу бюджетування на підприємстві, яка може бути 

основою для підприємства цукрової промисловості  представлена на рис. 3.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Схема процесу бюджетування на підприємстві 
Примітка: сформовано автором за  [9, с. 65; 14, с. 323] 
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6. прямих витрат на оплату праці або трудових;  

7. загальновиробничих, управлінських витрат,  

8. прибутків і збитків;  

9. окремих процедур та бізнес-процесів.  Фінансові бюджети включають: 

баланс; бюджет руху грошових коштів; бюджет окремих проектів; бюджет 

окремих технологічних процедур та процесів; інвестиційний бюджет.  

Розробка схеми бюджетування та впровадження її на підприємстві 

цукрової промисловості необхідна у зв’язку з нераціональним використанням 

ресурсів і труднощами в управлінні та контролі за діяльністю підприємства [212, 

c. 248; 229, c. 318].  

В основу бюджетування покладено методику нормування витрат на 

виробництво та наступні принципи формування механізму бюджетування: 

1. Система норм і нормативів є основою для впровадження на цукрових 

заводах системи бюджетування й повинна забезпечити суворий поточний і 

оперативний контроль за використанням ресурсів. 

2. Бюджетування повинне носити наскрізний характер. Суть наскрізного 

бюджетування полягає в тому, що бюджети ділянок, цехів, служб, визначених 

процесів є такими, що становлять бюджет кожного підрозділу, а бюджети 

підрозділів, виробничих процедур та процесів вбудовуються до зведеного 

бюджету. 

3. Розробка інструментів управління повинна забезпечити  

ефективність не лише внутрішньозаводського управління ресурсами,  

але й бути елементом управління ефективністю ресурсів всього ланцюга 

виробництва. 

4. Бюджет цукрового заводу розробляється з позицій «піраміди цілей», що 

передбачає встановлення прийнятного балансу між цільовими напрямами, 

інтересами кожного з підрозділів, виконанням стратегічних та оперативних 

завдань.  

Типова схема формування бюджету наведена на рис. 3.6 і може бути 

представлена операційними та фінансовими бюджетами. 
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Рис. 3.6. Типова схема формування бюджету 
Примітка: сформовано автором за [212, c. 248; 229, c. 318] 
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елемент невизначеності, доцільним буде враховувати максимально можливе, 

мінімально можливе і найбільш ймовірне значення обсягу реалізації цукру. 

В додатку К, табл. К.1 представлений приклад формування бюджету 

продаж з розбивкою по кварталах. Для цукрових заводів доцільно здійснювати 

розбивку по місяцях та декадах. Очікуваний обсяг реалізації формується 

виходячи із асортименту минулих років та враховуючі нові технологічні 

розробки. Зокрема, серед досліджуваних заводів найбільш широкий асортимент 

представлений на Гнідавському цукровому заводі: 

- Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг 

- Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 кг.  

- Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг 

- Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 кг 

- Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 кг. 

- Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi пакети вагою 0,5 кг. 

- Білий пресований цукор (0,25 кг) 

- Білий пресований цукор (0,5 кг) 

- Білий пресований цукор (1,0 кг) 

- Природний пресований цукор (0,25 кг) 

- Природний пресований цукор (0,5 кг) 

- Природний пресований цукор (1,0 кг) 

- Цукор у стіках (1,0кг) 

Основною складовою ефективного функціонування цукрових заводів є 

пошук виробничих резервів та шляхів вдосконалення планування та 

прогнозування виробничого процесу. З цією метою доцільно складати бюджет 

виробництва. 

Бюджет виробництва (виробнича програма) представляє собою план 

випуску продукції в натуральних показниках (Додаток К, табл. К.2). Він 

враховує обсяг реалізації продукції, збільшення або зменшення запасів (бюджет 

запасів).  
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Деталізація бюджету виробництва (розбивка за місяцями, декадами, днями) 

розробляється з врахуванням сезонності, оптимальної тривалості та ритмічності 

виробництва цукру-піску за формулою: 

 

рt KVV ×=  ,     (3.4) 

 

де tV – обсяг виробництва цукру-піску у відповідному бюджетному періоді 

(місяць, декада, доба); V – загальний обсяг виробництва цукру-піску. рK – 

коефіцієнт ритмічності виробництва (на підставі ретроспективного 

спостереження за фактичними даними за рядом років і оптимальною їх 

величиною). 

Оптимальну ритмічність виробництва, зважаючи на специфіку сировини, 

що переробляється, можна визначати за формулою: 

 

сирtр VNПК /×= ,     (3.5) 

 

де П – потужність цукрового заводу; tN  - кількість днів роботи цукрового 

заводу;  сирV – обсяг сировини для переробки. 

Приклад шаблону місячного бюджету виробництва та реалізації цукрового 

заводу наведений в додатку К, табл. К.2. 

При скасуванні квот, виробник використовує прогнозні  значення цін за 

результатами роботи аналітиків (власних або запрошених фахівців, або 

користується інформаційними ресурсами галузевих та кластер них асоціацій). 

Специфіка бурякоцукрового виробництва обумовлює, на наш погляд, 

доцільність включення в систему бюджетів підприємства – бюджету втрат. 

Аналіз структури втрат цукру при переробці буряка показав, що в 

середньому половина втрат цукру при зберіганні й транспортуванні припадає на 

специфічні характеристики якості буряка. При зберіганні в кагатах втрачається 
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33%, в транспортерно-мийних водах – 7%; при короткостроковому зберіганні в 

бурячних – 6%, в результаті падіння поляризації – 4% [259, с. 10; 273, с. 214]. 

Тому, при складанні бюджету втрат – плануванні втрат бурякомаси – слід 

враховувати тривалість зберігання, кондиційність сировини, рівень 

прогресивності використовуваних на підприємстві технологій. 

При середньому й тривалому зберіганні середньодобові втрати бурякомаси 

складають 0,059% (0,1%; 0,06%; 0,03%; 0,025% відповідно у вересні, жовтні, 

листопаді, грудні). При короткостроковому – 0,102% (0,121% - у вересні, 0,073%- 

в жовтні). В бурячній за кожну добу в середньому втрачається 0,2%; 0,19%; 

0,09%; 0,09% відповідно у вересні-грудні. 

Дослідження показало, що найнижчі середньодобові втрати цукру 

спостерігаються при зберіганні неушкоджених коренеплодів, при пошкодженні 

хвостової частини вони збільшуються на 11%, при пошкодженні самого 

коренеплоду - на 18%, при видалених голівках - на 43%. Найбільше зниження 

виходу цукру (0,051% в добу) спостерігається при зберіганні коренеплодів з 

механічним пошкодженням. 

Використання системи примусового вентилювання знижує середньодобові 

втрати на 0,004 %. Причому, вентиляція без зволоження збільшує втрати на 21 % 

– 24 % залежно від ступеню підв’яленості сировини. Об’ємне обприскування при 

укладанні коренеплодів на зберігання сприяє зниженню втрат маси в 2,7 рази. 

Ефективність об’ємної обробки на свіжих коренеплодах склала 46 %, на 

середньопідв’ялених – 33 % і на сильно підв’ялених – 15 %. На кожен відсоток 

втрат маси під час зберігання втрати виходу цукру збільшуються на 0,17 % у 

абсолютній величині. В середньому, обприскування підвищує вихід цукру на 

0,4 % (Додаток К, табл. К.3). 

Бюджет втрат при зберіганні й транспортуванні рекомендується 

розраховувати постатейно. Залежно від індивідуальних особливостей систем 

доставки сировини на цукровий завод з пропонованої структури бюджету втрат 

можуть бути виключені, наприклад, статті, пов’язані із залізничними 

перевезеннями. 
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При плануванні економії по бюджету втрат слід враховувати можливості 

його оптимізації по наступних чинниках: підвищення питомої ваги кондиційної 

сировини; оптимізація структури перевезень, способів доставки сировини; 

інтенсифікація технології зберігання сировини; скорочення термінів зберігання 

сировини; вдосконалення засобів механізації, що викликають за собою зниження 

втрат сировини. 

Оскільки витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання 

цукрового буряку займають близько 7% собівартості реалізованої продукції 

вважаємо за доцільно в подальшому доповнити бюджет втрат розрахунками 

необхідних витрат при зберіганні і транспортування буряку і назвати цей бюджет 

– «Бюджет витрат і втрат при зберіганні та транспортуванні цукрового буряку». 

Бюджет прямих витрат на матеріали визначає види та кількість сировини й 

матеріалів, які необхідні для реалізації конкретного плану. Він тісно 

взаємозв’язаний з бюджетом втрат, оскільки показники бюджету втрат 

використовуються при розрахунку матеріального бюджету.  

Приклад шаблону матеріального бюджету (бюджету прямих витрат на 

матеріали) цукрового заводу наведені у додатку К, табл. К.4. 

В бюджеті прямих витрат на матеріали першочергово визначається 

необхідна кількість тонн цукрового буряку, що підлягає переробці. Обсяг 

цукрового буряку визначається виходячи із дигестії цукрового буряку, можливих 

втрат та виходу цукру. Наприклад, збільшення дигестії цукрового буряку 

впливає на збільшення виходу цукру, відповідно тоді на 1 тону цукру 

знадобиться менше тонн цукрового буряку, і навпаки.  

В подальшому розраховується кількість інших допоміжних матеріалів, що 

визначається виходячи із обсягу переробленого буряку. При цьому, на нашу 

думку, доцільно окремо підраховувати вартість цукрового буряку та вартість 

інших допоміжних матеріалів. Це дозволить в подальшому отримувати 

необхідну інформацію для аналізу і контролю. Враховуючи, що витрати на 

закупівлю цукрового буряку становлять близько 65% собівартості це необхідно 

здійснити для підвищення контролю і ефективності виробництва  
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Крім основного виду продукції – цукру, не слід забувати і про побічні 

продукти – мелясу, дріжджі пекарські тощо. Побічна продукція цукрових заводів 

планується як відсоток від маси переробленого цукрового буряка – в середньому 

4-6 %. Наприклад, дослідження діяльності Теофіпольського цукрового заводу 

показали, що відсоток меляси в середньому становить 4,41%. Слід відмітити 

наявність значних обсягів жому, що може продаватися сирим або оброблятись 

додатково з метою виробництва сухого гранульованого жому, біогазу, пектину 

тощо.  

У зв’язку із знаними обсягами побічної продукції на цукрових заводах 

доцільно формувати окремо бюджет побічної продукції. Бюджет побічної 

продукції буде містити інформацію щодо її обсягів у натуральному та  

вартісному виразі. Оскільки обсяги побічної продукції залежать від обсягів 

переробки цукрового буряка, то формуватись бюджет буде після формування 

бюджету прямих витрат на матеріали. 

Також пропонується виокремити окремий бюджет енергетичних витрат, 

оскільки витрати на паливо і електроенергію на технологічні цілі становлять 

близько 17% собівартості реалізованої продукції (розглянуто приклад для 

Теофіпольського заводу).  

Відповідно підприємством повинні бути вжиті заходи щодо постійного 

контролю і аналізу цих витрат. Окремий бюджет дозволить планувати і 

контролювати кількість і вартість природного газу, що постачається ззовні, а 

також виробленого на біогазових установках.  

Варто зауважити, що підприємства цукрової промисловості здійснюють 

попередні заявки щодо споживання природного газу. Відповідно недовиконання 

планових обсягів газу чи їх перевиконання несприятливо відображається на 

ефективності, оскільки призводить до більших витрат внаслідок більшої ціни 

ресурсу в такому випадку чи сплати штрафів. Зокрема, тільки в останньому р. р. 

Гнідавським цукровим заводом було сплачено штрафів Газ України ДК НАК 

Нафтогаз України в сумі 1504,8 тис. грн. Складання енергетичного бюджету 

дозволить максимально знизити ці витрати. 
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Складання бюджету запасів, прямих витрат на оплату праці, 

загальновиробничих витрат, собівартості реалізованої продукції відбувається за 

загальноприйнятими методиками. 

Формування вищезазначених бюджетів буде здійснюватись на основі 

розроблених бюджетів підрозділів. На цукровому підприємстві їх можна 

виділити наступні:  

– основні підрозділи (бурякопереробний цех, цех приготування 

вапняного молока, очистки та випаровування соку, продуктовий цех, цех 

приймання i вiдвантаження цукру); 

– допомiжнi підрозділи (цех бiологiчної очистки води; цех контрольно-

вимiрювальних приладiв i автоматики; теплоелектростанцiя; служби головного 

механiка; електротехнiчна служба; цех експлуатацiї та ремонту засобiв 

механiзацiї та автотранспорту; цех залiзничного транспорту; сировинний вiддiл; 

– адміністративні підрозділи. 

На основі сформованих бюджетів доходів і витрат формується  

прогнозний звіт про прибутки і збитки, який фактично є відображенням форми 

№2 Звіту про фінансові результати, але більш деталізованим та визначеним за 

підрозділами. 

Важливе місце в системі бюджетування посідає бюджет руху грошових 

коштів. У прогнозуванні використання фінансових ресурсів за періодами 

бюджетного планування необхідно враховувати сезонний характер цукрового 

виробництва. 

Слід зазначити, що закупівлі матеріалів оцінюються в середньому як 

половина величини реалізації, причому переважно на II і IV квартали доводиться 

їх найбільша відносна частка. 

Для підприємств, які виробляють лише буряковий цукор, розподіл 

матеріальних витрат за періодами бюджетного планування є визначеними, а 

саме: закупівлі матеріалів розподіляються із значною перевагою або рівномірно 

між I і II кварталами планового року.  
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У несезонному виробництві трудові та інші витрати можуть розподілятися 

рівномірно протягом планового року. У цукровій промисловості – з урахуванням 

ритмічності виробництва цукру-піску і тривалості ремонтного періоду. 

Прямі трудові витрати можуть визначатися виходячи з планової 

трудомісткості переробки буряка та рівня оплати праці. 

При розрахунку потреби у фінансуванні рекомендується враховувати 

бажаний мінімально необхідний баланс готівки як страховий запас. Позитивна 

різниця між мінімально необхідним і кінцевим балансом фінансових ресурсів 

визначає потребу в додатковому фінансуванні; негативна – свідчить про 

надлишок активів підприємства. 

Таким чином, складання бюджету дозволяє збалансувати економічну 

політику власника з інтересами заводу, а керівництву підприємства визначити 

найважливіші напрями в своїй роботі, базуючись на стратегічних цілях 

підприємства та визначивши тактику управління. Крім того, в бюджеті є 

можливість врахувати також витрати на виконання регіональних та державних 

програм забезпечення продовольчої безпеки, розвитку території тощо. 

Стратегічне планування повинно полягати, насамперед, в пошуку 

максимальної можливості для швидкої модернізації та реконструкції 

виробництва, що дозволить зменшити собівартість продукції та більш ефективно 

використовувати всі види ресурсів. Першим елементом у складанні бюджету 

модернізації є комплексна оцінка технічного й технологічного стану заводу. 

Дана оцінка дозволить скласти поетапний план модернізації й реконструкції 

підприємства, впровадження нових технологій і нарощування на базі цього 

виробничої потужності. 

Другим елементом середньострокового планування в системі бюджетів є 

використання системи кредитів для запуску виробництва. Наприклад, 

планування збільшення обсягів заготівлі буряка включає в себе розробку  та 

аналіз різних моделей кредитування господарств. Третій елемент 

середньострокового планування це відмова від давальницької схеми, перехід на 
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закупівлю буряка на основі механізму мінімальної ціни, впровадження заходів із 

виробництва біогазу, пектину тощо. 

Застосування методу бюджетування сприяє суворому поточному й 

оперативному контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, 

формує систему управління за відхиленнями, дозволяє підприємству оцінити 

свої фінансові, можливості та скоординувати прийняття управлінських рішень з 

метою ефективного використання ресурсів підприємства й ефективності 

виробництва в цілому; оцінити рівень окупності введених інновацій тощо.  На 

підставі зведених стратегічних бюджетів на підприємстві повинна вироблятися 

економічна політика власника підприємства [231, c. 76; 248]. 

Однією з найважливіших цілей складання бюджету руху фінансових 

ресурсів підприємства є визначення часу та обсягу передбачуваного 

фінансування для потреб цукрового підприємства з врахуванням його 

особливостей (зокрема, сезонності виробництва). Така визначеність дозволяє 

застосувати найбільш ефективний метод фінансування. 

Враховуючи все вищезазначене, пропонується схема формування бюджету 

для підприємств цукрової промисловості, що наведена на рис. 3.7. 

Ефективність реалізації системи бюджетування на підприємстві залежить 

від організації контролю за виконанням бюджетів. У зв’язку із цим, 

пропонується два рівні контролю: нижній – на рівні виробничих та 

управлінських процесів, покладений на їх власників; середній – на рівні 

підрозділів підрозділів, покладений на їх керівників; верхній – на бюджетний 

комітет або фінансово-економічну службу цукрових заводів. В процесі реалізації 

контрольних управлінських функцій здійснюється оперативний аналіз 

фактичних відхилень від планових значень бюджету, розробляються заходи 

щодо ліквідації непродуктивних витрат. 

Доцільним також є складання додаткових альтернативних бюджетів руху 

фінансових ресурсів підприємства, що враховують можливість максимального 

спаду та підйому ділової активності підприємства.  
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Рис. 3.7. Схема формування бюджету для підприємств цукрової 

промисловості 
Примітка: удосконалено автором на основі [231, c. 76; 248] 

 

На рис. 3.8. представлено схему взаємозв’язків бюджетного планування та 

вибору варіативної стратегії розвитку. У забезпеченні оперативності бюджетного 

регулювання важлива роль належить комплексній автоматизації системи 

бюджетного планування діяльності цукрових заводів.  

Бюджетне управління дозволяє визначити окремі ділянки обліку та 

моніторингу, сформувати витрати та здійснити моніторинг руху грошових 

коштів за  кожним окремим напрямом.  
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Рис. 3.8 Схема взаємозв’язків бюджетного планування та вибору 

варіативної стратегії розвитку 
Примітка: розроблено автором на основі досліджень 

 

Це приводить до позитивної деталізації та можливості достатньо 

оперативного знаходження слабких місць за витратами, запасами, а також 

відповідності цільовим напрямам стратегії. Інформаційна підсистема 

бюджетування, яка входить в комплексну систему управлінського обліку та 

управління виробництвом цукрового підприємства дозволяє максимально 

оперативно (щодня, або за фазами технологічного та управлінського процесу) 

отримувати інформацію про виконання бюджету та вносити до нього корективи, 

а також формувати рекомендації щодо прийняття стратегічних та оперативних 
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рішень. Отже, бюджетне планування забезпечує створення гнучкої системи 

управління фінансовими та виробничими ресурсами підприємства та сприяє 

досягненню більш високих показників економічної ефективності діяльності 

цукрових заводів за визначеною стратегією. 

 

 

3.3. Підвищення показників економічної ефективності підприємства 

шляхом вирішення проблем сировинного забезпечення 

 
В умовах постійного скорочення посівних площ цукрового буряку 

важливою проблемою для цукрових заводів виступає нестача цукрової сировини. 

Причин зменшення посівних площ буряків достатньо багато, але головною 

причиною виступає нерентабельність виробництва буряку. Аграрним 

підприємствам вигідніше вирощувати інші рослини, наприклад пшеницю, яку 

можна в подальшому експортувати за вигідними цінами, або рапс для біопалива. 

В результаті змінились не тільки розміри посівних площ України, а і сама 

структура посівів, яка призводить до виснаження і погіршення якості та 

родючості ґрунтів, що негативно позначається на урожайності та якості 

сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, особливої актуальності набуває організація інтегрованих 

формувань, що полягає у об’єднанні взаємопов’язаних і взаємозалежних 

сільськогосподарських і переробних підприємств, обслуговуючих, торговельних 

та інших підприємств і організацій з метою спільного виробництва кінцевої 

продукції та одержання прибутку.  

Можливі два основних варіанти побудови інтеграційних зв’язків між 

учасниками бурякоцукрового виробництва [26; 337, с. 4]. Перший полягає у 

тому, що взаємовідносини між партнерами регулюються договором 

(контрактом), а самі підприємства функціонують відокремлено (контрактна 

інтеграція). Другий варіант передбачає створення інтегрованих структур з 

участю кожного партнера в розподілі кінцевого фінансового результату, тобто 
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передбачає фактично юридичне й організаційне оформлення нової інтегрованої 

структури. На даний момент переважає перший варіант формування 

взаємовідносин.  

На сучасному етапі у бурякоцукровому комплексі набули розвитку ряд 

форм інтеграції:  

– вирощування цукрового буряку на орендованих землях силами и 

засобами цукрових заводів; 

– сумісне з господарствами і цукровими заводами вирощування 

цукрового буряку; 

– залучення фермерських господарств та приватного сектора до 

інтеграційних процесів. 

На нашу думку, важливим напрямом підвищення ефективності цукрових 

заводів є збільшення частки вирощування цукрового буряку на власних чи 

орендованих площах, зменшення відстані між місцем заготівлі та переробки та 

покращення зв’язків з виробниками цукрового буряку різного рівня в структурі 

постачальників.  

На підприємствах цукрової промисловості запаси буряку можуть 

створюватись на досить тривалий термін, однак при цьому виникають втрати, як 

в масі, так і цукристості, що істотно впливає на ефективність виробництва. З 

однієї сторони, збільшення сезону переробки цукрового буряку призводить до 

зниження виходу цукру з сировини внаслідок підвищення втрат, з іншої – 

скорочення періоду переробки знижує ефективність використання основних 

виробничих фондів і робочої сили, зростають витрати на пусконалагоджувальні 

роботи. 

При проведенні дослідження з’ясовано, що суттєвий вплив на вихід цукру 

разом з цукристістю має рівень використання сировини або величина його втрат 

при зберіганні та транспортуванні, що залежить від якості буряка та організації 

його заготівлі й зберігання, а також способу доставки з поля на завод.  

Значення величини втрат буряка свідчить про необхідність розробки нових 

підходів до сировинного забезпечення цукрових заводів.  



183 

Зберігання буряка у великогабаритних польових кагатах дозволяє значно 

знизити втрати цукру. Це особливо актуально для цукрових заводів, які 

займаються розвитком власних сировинних баз. 

Існуюча схема представлена на рис. 3.9. Запропонований підхід до 

організації заготівлі бурякової сировини дозволяє виключити його проміжне 

зберігання на бурякоприймальних пунктах цукрових заводів, оскільки 

коренеплоди постачаються на переробку одразу з полів автотранспортом.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Існуюча схема доставки бурякової сировини на цукрові заводи 
Примітка: сформовано автором на основі спостережень  

 

Це дозволить оптимізувати вантажопотоки на підприємство, зменшити 

кількість техніки, що збирає врожай, заробітну плату працівників, вартість 

вантажно-розвантажувальних робіт.  

Конструкція надбудови робить можливою двосторонню розвантаження 

(рис. 3.10.). Цукровий буряк перевозиться безтарним способом бортовими 

автомобілями і самоскидами. При підготовці рухомого складу до такої роботи 

необхідно наростити борти до висоти 1-1,2 метра від підлоги кузова. 

Перевізник приймає від сільгоспвиробника і здає буряк по масі. Щоб 

визначити масу вантажу, сільгоспвиробники повинні зважувати транспортний 

засіб за кожну поїздку з вантажем і без нього. Отримана різниця і дорівнює вазі 

цукрового буряку. Найбільш доцільним вантажним транспортом є грузовик 

Scania. У стандартній комплектації зерновоз Scania P 440 6х4 обладнаний 
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надбудовою із загальним обсягом кузова до 60 куб. м3 і розрахований на 

перевезення вантажів масою до 38 тонн. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Запропонована схема доставки бурякової сировини на цукрові 

заводи 
Примітка: сформовано автором на основі спостережень  

 

Управління підйомом – пневматична з кабіни. Крім технічно продуманих 

конструктивних рішень, вантажівки відрізняються паливною економічністю. 

Витрата палива і технічний стан автомобіля можливо контролювати віддалено, за 

допомогою системи моніторингу – Scania FMS [382]. 

Також значне місце серед перевезень аграрних культур займає виробник 

«КАМАЗ» із новим автопоїздом у складі самоскида виробництва українського 

заводу АЛЕКО на шасі КАМАЗ-6520-63 і причепа СЗАП-83053 [248]. Автопоїзд 

може перевозити 44 т буряку, а за запитом клієнта можливе встановлення 

самосвального обладнання більшого тоннажу. Одна з основних переваг 

зерновозу на шасі КАМАЗ-6520-63 - низька витрата палива, у зв’язку з чим він 

може впевнено конкурувати з автомобілями західноєвропейського виробництва. 

Враховуючи, що витрати на паливо становлять значну частину експлуатаційних 

витрат, використання зерновозу на шасі КАМАЗ-6520-63 забезпечує більш 

високу економічну ефективність перевезень цукрового буряку. 

Вдосконалення системи сировинного забезпечення передбачає також 

відмову від периферійних бурякоприймальних пунктів, звідки доставка буряка 

на заводи здійснюється переважно залізничним транспортом. Змішана доставка 

буряка автомобільним і залізничним транспортом пов’язана з багаторазовим 

Поле Цукровий 
завод 

автотранспорт 
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перевантаженням, що призводить до пошкодження коренеплодів, погіршення їх 

технологічних якостей, підвищення втрат бурякомаси й цукру (рис. 3.11). Все це 

збільшує непродуктивні втрати цукрових заводів. 

Розрахуємо необхідну кількість грузовиків Scania. Враховуючи, що 

середня потужність цукрового заводу становить 3000 т переробки буряка на 

добу, то необхідна кількість поставок буряка в день становить 79. Якщо 

враховувати, що сировинна зона має бути до 50 км, середня швидкість 

60 км/год., тривалість вантажно-розвантажувальних робіт в середньому 110 хв., 

то тривалість одного обороту грузовика складатиме 170 хв., а кількість 

грузовиків за добу має становитиме 10 од. 

 
 

Рис. 3.11. Якісні характеристики сировини залежно від схеми доставки на 

цукровий завод 
Примітка: сформовано автором на основі спостережень та за [259, с. 10] 

 

Пряма доставка буряка на цукрові заводи без проміжного зберігання на 

периферійних пунктах дозволить істотно запобігти втратам його технологічних 

якостей. 

Відмова від проміжної ланки дозволить досягти економії грошових коштів, 

оскільки відносне зниження середньодобових втрат цукру складає 0,025 – 

0,109 % залежно від тривалості зберіганні. При цьому виникає суттєва економія 
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по заробітній платі працівників бурякопунктів та їх обслуговування, 

транспортних витрат, оскільки виключають дві проміжні ланки транспортування 

цукрового буряку. 

Виконаємо розрахунки оптимальної логістичної схеми транспортування 

цукрового буряка за методикою Бережної Н.Г. [21; 22]. Для визначення 

можливого економічного ефекту необхідно врахувати питомі витрати 

підприємства, що вирощує та збирає урожай цукрового буряку; питомі витрати 

транспортного підприємства (або відокремити витрати транспортного відділу 

підприємства); питомі витрати проміжного пункту зберігання (якщо це 

необхідно); питомі витрати з центру переробки корнеплодів (якщо він є). 

Розрахунки виконувались для двох варіантів – доставка корнеплодів з поля 

до заводу без переробки за різними варіантами використання автомобілів та  

доставка корнеплодів після обробки на логістичному центрі до заводу.  В 

табл. 3.6. представлені питомі витрати учасників транспортно-логістичного 

комплексу за варіантами (за даними підприємства «Крижопільський цукровий 

завод» для відстані  30 км – 100 км  – не використовуючи логістичний центр 

переробки та для відстані 100 – 200  км  та більше з використанням логістичного 

центру).  

Таблиця 3.6 

Питомі витрати учасників варіативних розрахунків економічного ефекту 

оптимізації транспортно-логістичного комплексу (довжина маршруту доставки 

до 100 км) 
№зп Назва показника і одиниці виміру Значення показника 

1 варіант 2 варіант 

1 Чисельність автомобілів , од.  10 8 
Питомі витрати  

2 Сільськогосподарського підприємства під час збору цукрового 
буряку, грн./т 

31,33 

3 складу по переробці вантажу грн/т 2,63 
4 логістичного центру з переробки корнеплодів грн/т - 
5 Питомі витрати транспортного підприємства грн/т 9,02 7,21 
6 Загальні питомі витрати  42,98 41,17 

Примітка: сформовано автором на основі [21; 22] 
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Якщо поля цукрового буряку знаходяться  близько до цукрового заводу, то 

необхідність використовувати логістичний центр відпадає при умові 

затребуваності всього урожаю заводом, що знаходиться поряд. Як правило, 

сільськогосподарські підприємства використовують змішаний метод при 

великому обсязі цукрового буряка – частину передають для обробки 

найближчому заводу, частину – передають на логістичний центр з подальшим 

розподілом сировини за запитами виробників. В будь якому випадку, і для 

сільськогосподарського підприємства, і для інших учасників логістичного 

ланцюга доцільно розрахувати варіанти реалізації схеми логістики.  

Розрахунок логістичних витрат та варіантів використання/невикористання 

складу та логістичного центру з врахуванням варіантів наявності парку 

автомобілів дозволяє визначити економічний ефект  щодо прийняття рішення 

організації складу, логістичного центру відповідно до довжини маршруту роботи 

автомобільного транспорту. 

Варіант гнучкого використання безпосереднього відправлення корнеплодів 

на виробництво вимагає достатніх сільськогосподарських ресурсів на території, 

що знаходиться в достатньо невеликій відстані від заводу.   

Варіант зберігання цукрового буряку  з подальшим відправленням також 

розглядається при умові повного завантаження транспорту. 

Обробка корнеплодів в логістичному центрі здійснюється у випадку 

великого обсягу зібраного цукрового буряку після відправки на найближчі 

виробництва.  

Розрахунок економічного ефекту здійснюється за прикладом аналізу 

ситуаційних кейсів (табл. 3.7). 

1. Ситуаційний кейс передбачає послідовну відправку вантажів за списком 

угод на постачання сировини. 

2. Ситуаційний кейс передбачає наявність великого обсягу зібраного 

цукрового буряку та використання послідовності  відправлення сировини на 

найближчі виробництва, логістичний центр та склад. 
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3. Ситуаційний кейс передбачає наявність обсягу зібраного цукрового 

буряку відповідно до потреб найближчих виробництв та логістичного центру у 

відповідності до парку автомобілів (або можливості їх оренди). 

Таблиця 3.7 

Питомі витрати учасників варіативних розрахунків економічного ефекту 

оптимізації транспортно-логістичного комплексу (довжина маршруту доставки 

від 100 км) 
№зп Назва показника і одиниці виміру Значення показника 

1 варіант 2 варіант 

1 Чисельність автомобілів , од.  10 8 

Питомі витрати   

2 Сільськогосподарського підприємства під час збору цукрового 

буряку, грн./т 

31,33 

3 складу по переробці вантажу грн/т 2,63  

4 логістичного центру з переробки корнеплодів грн/т 2,37 

5 Питомі витрати транспортного підприємства грн/т 9,02 7,21 

6 Загальні питомі витрати  45,35 43,54 

Примітка: сформовано автором на основі [21; 22] 

 

Практична реалізація запропонованих підходів до зміни системи 

сировинного забезпечення цукрових заводів повинна розроблятися з 

врахуванням регіональних особливостей зон бурякосіяння, бурякоущільнення. 

Розрахунок варіантів та порівняння отриманих результатів економічного 

ефекту дозволяє зробити висновок щодо економії 1,24 грн/тону при умові 

50% обсягу цукрового буряку буде реалізовуватись задіявши всіх учасників 

ланцюга (без складу – 20%,  без логістичного центру – 30%); 1,73 грн/тону  при 

умові використання 30%  обсягу цукрового буряку буде реалізовуватись 

задіявши всіх учасників ланцюга (без складу – 30%,  без логістичного центру – 

40%). Варіанти реалізації можуть бути задіяні менеджерами безпосередньо для 

кожної окремої ситуації збору урожаю.  
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Крім того, для підвищення ефективності використання наявної сировини – 

цукрового буряку, доцільно розглядати декілька варіантів його переробки. 

Зокрема, мова йде про переробку цукрового буряку на біоетанол у випадку 

надлишкової пропозиції цукру на ринку України, а також переробку побічних 

продуктів (меляси) на біоетанол для збільшення загального доходу цукрових 

заводів від переробки буряку. 

Виробництво біопалива на сьогодні є надзвичайно актуальним у зв’язку із 

високою енергозалежністю України та високою екологічною шкодою від викидів 

автомобілів, що працюють на бензині та дизельному паливі. 

За даними Українського клубу аграрного бізнесу для забезпечення 5% 

вмісту біоетанолу у бензині, Україні необхідно 320 млн л біоетанолу щорічно. 

Виходячи із розмірів виробництва біоетанолу у 2013 р., поточні обсяги необхідно 

збільшити у п’ять разів. При цьому імпорт біоетанолу економічно невигідний 

через значний акцизний збір, оскільки біоетанол розглядається як спирт 

етиловий [346]. За даними експертів норми вмісту можуть бути змінені [81]. 

Ключовими елементами пропонованої схеми сировинного забезпечення 

цукрових заводів (рис. 3.4 та 3.5) є наступні: 

- створення умов для раннього пуску цукрових заводів і максимального 

вилучення цукру протягом всього виробничого сезону без додаткових витрат на 

основі використання сортів і гібридів цукрового буряку з різними термінами 

технічного дозрівання; 

- істотне зменшення обсягів безсистемного тимчасового зберігання 

коренеплодів шляхом переходу від малогабаритних до великогабаритних кагатів; 

- перехід на пряму доставку сировини автотранспортом і досягнення 

істотної економії засобів унаслідок відмови від периферійних 

бурякоприймальних пунктів і залізничних перевезень. 

На сьогоднішній день біоетанол виробляють заводи «Укрспирту», а також 

приватні компанії, в числі яких Узинський цукровий завод, «Біохім Груп», 

«КоронАгро», «Інтеркрайт», «Еко-Енергія». 
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Відповідно до постанови уряду №319 і закону №1638-VII від 12 серпня 

2014 р. виробництво біоетанолу може здійснюватися не тільки спиртовими 

заводами, а будь-якими підприємствами, які отримали ліцензію на виробництво 

біоетанолу. Законом № 1638-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом 

підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм» виключено 

положення Податкового кодексу України щодо затвердження Кабінетом 

міністрів переліку виробників біоетанолу.  

Сировиною для біоетанолу може виступати не тільки цукровий буряк чи 

цукор, а напівпродукти цукрового виробництва (дифузійний сік, сироп, зелена 

патока і тощо) і меляси. 

Комплексна технологія виробництва цукру та біоетанолу на цукрових 

заводах дозволить регулювати співвідношення готової продукції (цукру) залежно 

від потреб суспільства і ринку, підвищити обсяги переробки цукрового буряку і, 

відповідно, заготівлі цукрового буряку, посилити позитивний вплив на сівозміну 

й економічні складові сільськогосподарської діяльності. 

При цьому зростання обсягів заготівлі буряку та посівних площ під 

цукровим буряком дозволить збільшити термін роботи цукрових заводів та 

покращити екологічну ситуацію в країні.  

Оскільки за період вегетації з 1 га буряків виділяється в атмосферу понад 

15 тис. м3 кисню, що майже в чотири рази перевищу об’єм кисню, який 

виділяється 1 га лісу (3,8 тис. м3) [216]. 

Крім того, цукровий буряк виступають найбільш перспективною 

сировиною для виробництва біоетанолу, оскільки характеризуються високою 

урожайністю та позитивним впливом на екологію (рис. 3.12). 

Організація виробництва цукру та біоетанолу на цукровому заводі 

дозволить застосувати гнучку технологічну схему, при якій підприємства 

зможуть оперативно визначати в якій кількості цукровий буряк буде передано на 

виробництво цукру чи біоетанолу виходячи з загальної економічної ситуації в 

Україні та в світі.  
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Рис. 3.12. Порівняння виходу біоетанолу та виходу кисню для різних 

сільськогосподарських рослин 
Примітка: сформовано автором на основі [271, с. 18; 366, с. 68] 

 

Таким чином, на цукрових заводах можливо виробництво біоетанолу за 

декількома напрямами, наприклад, будівництво на цукровому заводі цеху з 

виробництва біоетанолу, що буде вироблятись безпосередньо із цукрового 

буряка або  ж із продукції його переробки. 

Організувати виробництво біоетанолу можливо на будь-якому цукровому 

заводі, оскільки для цього необхідно встановити відповідне обладнання та 

отримати дозвіл (ліцензію) на виробництво біоетанолу, передбачені 

законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють питання 

виробництва та обігу біоетанолу. 

Розглянемо доцільність виробництва біоетанолу для Теофіпольського 

цукрового заводу. Інформація щодо обсягів переробки цукрового буряку та 

виробництва цукру Теофіпольського цукрового заводу за 2017 р. подана у 

табл. 3.8. 

Виходячи з таблиці видно, що цукровий завод повинен виробити цукру у 

відповідності з потребою на ринку. Зокрема в розрахунках за обсяги 
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виробництва цукру прийнято обсяг його реалізації, відповідно надлишок 

цукрового буряку направляється на виробництво біоетанолу.  

Таблиця 3.8 

Результати переробки цукрового буряку ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

Показник Значення 

Обсяг переробки цукрового буряку, т 275300 
Обсяг виробництва цукру, т 34560 
Обсяг реалізації цукру, т 10967 
Дохід (виручка) від реалізації цукру, тис. грн. 54966,7 
Залишок нереалізованого цукру, т 23593 
Обсяг реалізації меляси, т 8127 
Дохід (виручка) від реалізації меляси, тис. грн. 7314,3 
Обсяг реалізації жому, т 189991 
Дохід (виручка) від реалізації жому, тис. грн. 189,9 

Примітка: сформовано автором за даними ПАТ «Теофіпольського цукрового заводу» 
 

Розрахунки обсягів виробництва і реалізації продукції при різних варіантах 

представлено у табл. 3.9. 

Як вже було зазначено раніше, через перевищення пропозиції цукру над 

попитом, цукрові заводи мають проблеми із реалізацією виробленого цукру як 

внаслідок низької ціни, так і в наслідок відсутності ринків збуту. Це можна 

спостерігати у представленій таблиці. Так, незважаючи на те, що у 2016 р. 

Теофіпольський цукровий завод переробив 275,3 тис. тонн цукрового буряку і 

виробив 34560 т цукру, на ринку було реалізовано лише 10967 т  цукру, що 

становить третину виробленого цукру. 

Для підприємства будуть розглядатись варіанти переробки цукрового 

буряка: 

– виробництво та реалізація цукру і меляси; 

– виробництва цукру і переробка меляси на біоетанол; 

– виробництво цукру і біоетанолу із цукрового буряку та меляси; 

– виробництво цукру і біоетанолу із цукрового буряку та переробка 

меляси на біоетанол.  
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Таблиця 3.9 

Розрахунок обсягу виробництва і реалізації продукції при різних варіантах 

переробки цукрового буряку 

Показник  
Базовий 
варіант 

Варіант 
переробки 
меляси на 
біоетанол 

Варіант 
переробки 
цукрового 
буряку на 
цукор та 

біоетанол 

Варіант 
переробки 
цукрового 
буряку на 
цукор та 
біоетанол 

(мелясу  на 
біоетанол) 

Обсяг переробки цукрових 
буряку, т 

275300 275300 275300 275300 

  для виробництва цукру 275300 275300 87362 87362 
  для виробництва біоетанолу 0 0 187938 187938 
Обсяги виробництва цукру, т 34560 34560 10967 10967 
Обсяги виробництва меляси, т 12127 12127 3848 3848 

Обсяги виробництва сирого 
жому, т 

189991 189991 189991 189991 

Обсяг виробництва 
біоетанолу, л 

0 3674848 16617016 17783077 

Залишок нереалізованого 
цукру, т 

23593 23593 0 0 

Обсяги реалізації цукру, т 10967 10967 10967 10967 
Обсяги реалізації меляси, т 8127 0 3848 0 
Обсяги реалізації жому, т 189991 189991 189991 189991 
Обсяг реалізації біоетанолу, л 0 3674848 16617016 17783077 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Виходячи з того, що з 1 т цукрового буряку можна отримати 88,4 л 

біоетанолу, то відповідно на 1 л біоетанолу необхідно 11,31 кг цукрового буряку; 

з 1 т меляси можна отримати 303 л біоетанолу, відповідно на 1 л необхідно 3,3 кг 

меляси. Вихід цукру на Теофіпольському цукровому заводі у 2013 р. становив 

12,55%, меляси - 4,41%, жому - 69,01%. 

Додаткові витрати пов’язані із впровадження на цукрових заводах цеху по 

виробництву біоетанолу пов’язані із амортизаційними відрахуваннями, оскільки 
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потребують значних інвестиційних вкладень. При переробці меляси на біоетанол 

виникнуть додаткові витрати природного газу і електроенергії, витрати на оплату 

праці працівників цеху та відрахування на соціальні заходи. 

Зрозуміло, що собівартість біоетанолу, отриманого шляхом переробки 

меляси буде вищою за собівартість біоетанолу, отриманого шляхом  

переробки цукрового буряку, оскільки у випадку останнього на  

собівартість біоетанолу буде відноситись усі технологічні стадії переробки 

цукрового буряку. В той же час переробка цукрового буряку на біогаз дозволить 

зменшити витрати палива на переробку цукрового буряку, оскільки виключення 

однієї чи двох ступенів кристалізації дозволяє скоротити загальні витрати палива 

до 20%. 

Розрахунок ефективності виробництва при різних варіантах переробки 

цукрового буряку на Теофіпольському цукровому заводі представлено у 

табл. 3.10.  

Представлені результати підтверджують доцільність переробки надмірної 

кількості цукрового буряка на біоетанол, що призведе до значного зростання 

рентабельності переробки.  

Для забезпечення достовірності та зіставності, розрахунки повинні бути 

здійснені з урахуванням цін поточного року. З урахуванням підвищення курсу 

долара – 30 грн. за долар, доцільність переробки цукрового буряку на біоетанол 

залишається, оскільки рентабельність переробки цукрового буряку буде більше 

45%. 

Виходячи з того, що дана схема дозволить виробляти саме необхідну, а не 

надлишкову кількість цукру, що потребує ринок, ринкова ціна на цукор повинна 

стабілізуватись і бути не меншою за собівартість. Відповідно цукрові заводи 

зможуть працювати і планувати свою діяльність виходячи не тільки з 

необхідного обсягу цукру, а і виходячи із можливих обсягів переробки цукрового 

буряку, що в цілому позитивно відобразиться на ефективності бурякоцукрового 

виробництва. 
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Таблиця 3.10 

Розрахунок ефективності виробництва при різних варіантах переробки цукрового 

буряку 

Показник Базовий 
варіант 

Варіант 
переробки 
меляси на 
біоетанол 

Варіант 
переробки 
цукрового 
буряку на 
цукор та 
біоетанол 

Варіант 
переробки 
цукрового 
буряку на 
цукор та 
біоетанол 

(мелясу  на 
біоетанол) 

1 2 3 4 5 
Дохід (виручка) від 
реалізації цукру, 
тис.грн. 

54966,7 54966,7 54966,7 54966,7 

Дохід (виручка) від 
реалізації меляси, 
тис.грн. 

7314,3 - 3463,2 - 

Дохід (виручка) від 
реалізації біоетанолу, 
тис.грн. 

- 29398,78 132936,13 142264,62 

Дохід (виручка) від 
реалізації жому, 
тис.грн. 

189,9 189,9 189,9 189,9 

Разом дохід (виручка) 
від реалізації, тис.грн. 

62470,9 84555,38 191555,93 197421,22 

Додаткові витрати - 20428,95 22379,09 26517,94 

матеріальні витрати - 12130,27 -437,22 3411,81 
витрати на оплату праці 
 

- 360 792 792 

відрахування на 
соціальні заходи 

- 133,85 294,47 294,47 

Амортизація - 4400 18000 17600 

інші витрати - 3404,82 3729,85 4419,66 

Витрати на переробку 
цукрового буряку, 
тис.грн. 

64046,44 84475,39 86425,53 90564,38 

Прибуток (збиток) від 
переробки цукрового 
буряку, тис.грн. 

-1575,54 79,99 105130,40 106856,84 
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Продовження табл. 3.10 
1 2 3 4 5 

Рентабельність 
(збитковість) 
переробки, % 

-2,46 0,09 121,64 117,99 

Примітка: розраховано автором за даними підприємства 

 

Одержані результати можуть бути враховані в інтегральному показнику 

ефективності при розрахунку ресурсовіддачі та рентабельності (коефіцієнт 

комерціалізації) підприємства, а також з врахуванням коефіцієнта впровадження 

інновацій, екологічності та ресурсозбереження, виконання цільових завдань 

стратегії. Перетинання визначених коефіцієнтів повинно бути враховано за 

допомогою методик таксономічного розрахунку [209].  

Таким чином, використовуючи стратегії сталого розвитку території, 

галузеву стратегію розвитку цукрової галузі та світові тенденції розвитку 

зберігаючи технологій, цукрові заводи можуть здійснити модернізацію 

виробництва та запровадження системи бюджетування з акцентом на моніторинг  

показників основного та побічного виробництва; соціального розвитку 

підприємства.  Такий підхід дозволить зменшити залежність цукрових заводів 

від впливу ринку моно продукту; сформувати імідж підприємства як 

підприємства, підтримуючого розвиток галузі, регіону, забезпечуючого 

робочими місцями тощо.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Запропонована система показників економічної ефективності 

підприємства цукрової галузі, яка складається з проекцій розвитку, модернізації 

та диверсифікації виробництва; удосконалення управлінських процесів (зокрема, 

управління витратами (бюджетне планування); управління персоналом 

(підвищення кваліфікації, запровадження технологій бережливого виробництва; 
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надання соціальних пакетів; оптимізація логістики; позиціонування підприємства 

на рівні галузі та території). Такий підхід дозволяє активізувати напрями 

державно-приватного партнерства для розвитку підприємства на визначеній 

території та галузі; запровадження світового досвіду ресурсозбереження та 

використання повного циклу виробництва.  

2. Розроблений комплекс інноваційних заходів, спрямований на 

підвищення ефективності використання ресурсів, підвищення продуктивності, 

поліпшення екологічної ситуації підприємств цукрової промисловості. 

Особливої уваги заслуговують заходи з енергозбереження, оскільки виробництво 

цукру характеризується високими енерговитратами; зокрема в структурі 

собівартості продукції приблизно 7-14% займають витрати на паливо та 

електроенергію. 

3. Важливим напрямком підвищення ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості виступає розширення асортименту 

продукції. В даний час в Україні виробляють 6 видів цукру, в інших країнах світу 

–  більше 30 видів цукру. Серед досліджуваних підприємств найбільш широкий 

асортимент продукції представлений на Гнідавському цукровому заводі, на 

якому випускається цукор дрібнокристалічний, крупнокристалічний, 

желювальний, природний (жовтий) та пресований (як звичайний цукор, так і 

природний). З метою розширення асортименту продукції цукровим заводам 

доцільно виробляти продукцію у різних упаковках (в т.ч. в стіках), у вигляді 

різних цукрових сиропів, цукрової пудри, різних цукрових сумішей (цукор з 

лимоном, какао тощо), ароматизаторів тощо; а також удосконалити роботу 

служби маркетингу з виявлення потреб споживачів в різноманітних 

асортиментних рядах цукрової продукції. 

4. Цукрова промисловість характеризується високою матеріаломісткістю, 

оскільки в процесі виробництва цукру утворюється значна кількість побічної 

продукції при незначному виході кінцевого продукту – цукру. Таким чином, 

важливим напрямом підвищення ефективності виробництва буде виступати 

пошук шляхів найбільш повного та раціонального використання побічних 
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продуктів, що утворюються в процесі виробництва цукру, розробка 

маловідходних чи безвідходних технологічних процесів у цукровому 

виробництві. Найбільш вагомим побічним продуктом за фізичним обсягом 

виступає буряковий жом. Результати дослідження дозволили визначити основні 

напрямки використання та утилізації бурякового жому: сушіння жому, 

виробництво біогазу, використання як корму для худоби, виробництво 

пектинового концентрату, пектинового клею, харчових волокон, використання в 

якості палива для ТЕЦ цукрового заводу. Використовуючи інформацію ПАТ 

«Теофіпольський цукровий завод» було розглянуто три варіанти переробки жому 

– сушіння і гранулювання жому, переробка сирого жому на біогаз та 

виробництво пектину. Найбільший ефект досягається внаслідок економії витрат 

природного газу, тобто у випадку виробництва біогазу.  

5. Дослідження показало, що існує об’єктивна необхідність створення 

взаємоузгоджених форм і методів фінансового планування, які направлені на 

вирішення широкого кола взаємопов’язаних проблем. Бюджетний процес 

включає систему формування бюджетів, їх структури, відповідальність за 

формування і виконання бюджетів, а також процеси узгодження, затвердження й 

контролю виконання бюджетів. Запровадження бюджетного планування та 

контролю дозволить сформувати наскрізні бюджети та підвищити рівень 

економічної ефективності за показниками проекції «Фінанси» та іншими 

напрямами діяльності цукрового підприємства. Специфіка бурякоцукрового 

виробництва обумовлює доцільність розробки спеціальних бюджетів, що 

враховують особливості технологій. Одним з таких бюджетів є бюджет втрат 

буряком маси. Такий бюджет враховує тривалість зберігання, кондиційність 

сировини, рівень прогресивності використовуваних на підприємстві технологій. 

Оскільки витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрового 

буряку займають близько 7% собівартості реалізованої продукції вважаємо за 

доцільне в подальшому доповнити бюджет втрат розрахунками необхідних 

витрат при зберіганні і транспортування буряку і назвати цей бюджет – «Бюджет 

витрат і втрат при зберіганні та транспортуванні цукрового буряку». 
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Пропонується виокремити також окремий бюджет енергетичних витрат, оскільки 

витрати на паливо і електроенергію на технологічні цілі становлять близько 17% 

собівартості реалізованої продукції.  

6. В умовах зміни обсягу посівних площ цукрового буряку та зносу 

обладнання цукрових заводів  важливою проблемою для цукрових заводів 

виступає нестача цукрової сировини. Важливим напрямом підвищення 

ефективності цукрових заводів є збільшення частки вирощування цукрового 

буряку на власних чи орендованих площах, зменшення відстані між місцем 

заготівлі та переробки. Запропонований підхід до організації заготівлі бурякової 

сировини дозволяє виключити його проміжне зберігання на бурякоприймальних 

пунктах цукрових заводів, оскільки коренеплоди постачаються на переробку 

одразу з полів автотранспортом. Це дозволить оптимізувати вантажопотоки на 

підприємство, зменшити кількість техніки, що збирає врожай, заробітну плату 

працівників, вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Крім того, відмова від 

проміжної ланки дозволить досягти економії грошових коштів, оскільки відносне 

зниження середньодобових втрат цукру складає 0,025 - 0,109 % залежно від 

тривалості зберіганні.  

7. Для підвищення ефективності використання цукрового буряку, доцільно 

розглядати декілька варіантів його переробки. Комплексна технологія 

виробництва цукру та біоетанолу на цукрових заводах дозволить регулювати 

співвідношення готової продукції (цукру) залежно від потреб суспільства і 

ринку, підвищити обсяги переробки цукрового буряку і, відповідно, заготівлі 

цукрового буряку, посилити позитивний вплив на сівозміну й економічні 

складові сільськогосподарської діяльності. Розрахунки підтверджують 

доцільність переробки надмірної кількості цукрового буряка на біоетанол, що 

призведе до значного зростання рентабельності переробки. Таким чином, цукрові 

заводи зможуть працювати і планувати свою діяльність виходячи не тільки з 

необхідного обсягу цукру, а й із можливих обсягів переробки цукрового буряку, 

що в цілому позитивно відобразиться на ефективності бурякоцукрового 

виробництва. 
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8. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками щодо впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних підприємствах цукрової 

галузі та Департаменту агропромислового розвитку Вінницького обласної 

державної адміністрації, які представлені в додатку М.  

 

Результати третього розділу дисертаційного дослідження висвітлені в 

роботах: [47; 48; 49; 52; 54; 55; 56; 61; 68; 69; 214]. 
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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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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.  



205 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аграрний 2016-й: цукровий прорив десятиліття.   URL: 

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-desatilitta. 

2. Аграрний 2017-й: як отримали рекордний врожай цукрового буряку 

попри труднощі з погодою.URL: http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2017-j-

ak-otrimali-rekordnij-vrozaj-cukrovih-burakiv-popri-trudnosi-z-pogodou. 

3. Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку. 

Інформаційно-аналітичний збірник. Вип. 4. / за ред. П.Т. Саблука та ін. К.: ІАЕ 

УААН, 2000. 601с. 

4. Акимова Е. В., Каменская О. А. Бюджетирование в системе 

финансового управления предприятием. Вісник Донбаської державної 

машинобудівної академії.  2007. № 2 Е (10). С. 2–7. 

5. Алексейчева Е. Ю. и др. Повышение эффективности развития 

предприятий пищевой промышленности. Пищевая промышленность. 2011. № 11. 

С. 40–43. 

6. Алимов О.  Наукові основи національної стратегії сталого розвитку 

України: монографія. К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. 45 с. 

7. Амоша О. І. Структурні трансформації економіки: світовий досвід, 

інститути, стратегії для України: монографія. Тернопіль: Економічна думка 

ТНЕУ, 2011. 848 с. 

8. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / под общей 

ред. В.И. Стражева. Мн.: Высшая школа, 1998.398 с. 

9. Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г. Контроллинг 

как инструмент управления предприятием / под ред. Н. Г. Данилочкиной.  М.: 

Аудит ЮНИТИ, 1998. С. 65. 

10. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / 2-ге вид., доп. і 

переробл. К.: КНЕУ, 2004. 624 с. 

11. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, 

методика, аналіз: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 292с. 



206 

12. Андрійчук В. Г. Проблеми розвитку приватних аграрних підприємств і 

вдосконалення міжгалузевих економічних відноси. Проблеми реформування 

ринкової економіки. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних 

підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи:міжвідомчий 

науковий збірник. К.: КНЕУ, 2000. 420 с. 

13. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Литер КОМ, 1999. 

416 с. 

14. Атамас П. Й., Труш В. Є., Чебан Т. М., Стефанович Н. Я. 

Управлінський облік.  К.: Центр учбової літератури, 2009.  439 с. 

15. Аханов С. А. Эффективность общественного производства. М.: Мысль, 

1987. 165 с. 

16. Бабміндра Д.І. Формування інвестиційних чинників раціонального 

землекористування в ринкових умовах. Землевпорядний вісник. 2013. № 3. С. 49– 

50. 

17. Баглей Р. Р. Чинники підвищення ефективності цукрового виробництва. 

Тернопіль: ТАНГ, 1999. 23 с. 

18. Барабаш Н., Купченко Т. Методики аналізу ефективності господарської 

діяльності підприємства. Вісник КНТЕУ. 2004. № 4. С.44–52. 

19. Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління 

непрямими витратами промислових підприємств. Бухгалтерський облік і аудит.  

2011. № 4. С. 31–47. 

20. Безденежных Т. И., Буренникова Н. В., Конопляник Т. М., 

Ярмоленко В. А. и др. Перспективные тренды развития науки: экономика: 

монография. Одесса: КУПРИЕНКО С. В, 2016. 137 с. 

21. Бережна Н.Г. Моделювання процесу роботи транспортнологістичного 

комплексу / Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V 

Міжнарод. наук.-практ. конференції, 20- 21 квітня 2017 р.: тези доп. Х.: Вид-во 

НФаУ, 2017. – С. 244–245. 

22. Бережна Н.Г. Транспортно-технологічні схеми збирання цукрового 

буряку / Підвищення надійності машин і обладнання: ХІ Всеукр. наук.-практ. 



207 

конф., 20-21 квітня 2017 р.:  тези доп.  Кропивницький, 2017. – С. 105–107. 

23. БетенкоА. І. Проблеми та перспективи організації системи контролінгу 

на підприємствах України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. 

№ 1. С. 148–154. 

24. Бизнес-процессы – основа эффективного управления предприятием. 

URL: https://www.u-b-s.ru/publikacii/biznes-processy.html. 

25. Білик Ю. Д. Продовольча безпека України: стан, проблеми та 

використання потенційних резервів продовольчого забезпечення населення. К.: 

Фенікс. 2000, 55с. 

26. Біопаливо. Науково-практичний центр бурякового виробництва. URL: 

http://sugarua.com/ua/68. 

27. Бовикін В. І. Новый менеджмент: управление предприятиями на уровне 

высших стандартов; теория и практика эффективного управления. М.: ОАО 

Экономика, 1997. 368 с. 

28. Богатеренко О.С., Борщевський П. П., Заєць О. С. та ін. Ринок цукру. 

К.: Злагода, 1996. 59с. 

29. Богатиренко О. С. Формування ринкового механізму цукрової 

промисловості. К., 1994. 250 с. 

30. Бойчик І. М.  Економіка підприємства. К.: Кондор, 2016. 378 с. 

31. Бондар В. С. Тенденції і перспективи цукрового ринку України. URL: 

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2...1.... 

32. Бондар В.С. Україна, як потенційний експортер білого 

цукруВ. С. Бондар. Цукрові буряки. 2006. № 2.С. 4–19. 

33. Бондар В.С., Задворний А. С. Деякі питання розвитку ринкових 

структур в цукробуряковому виробництві. Збірник наукових праць Інституту 

цукрового буряку УААН.Вип. 2. К.: Інститут цукрового буряку УААН. 2000.С. 

158–163. 

34. Бондар В.С., Задворний А. С. Ринок цукру України в контексті 

функціонування світових цукрових ринків. Економіка України. 2000.№7.С. 61–

65. 

https://www.u-b-s.ru/publikacii/biznes-processy.html


208 

35. Бондарчук, М.К., Біленська Я.Р. Характеристика складових 

інноваційного потенціалу господарських структур в системі «інновації – фінанси 

– виробництво». Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2011. С. 197 – 198. 

36. Борисов А .Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 

2003. 895 с. 

37. Борисюк П. Четкой государственной стратегии развития отрасли до сих 

пор нет. Цукор України. 2004. № 04(52). С. 46–48. 

38. Борисюк П.Г. Стан і завдання бурякоцукрової галузі України. Цукор 

України. 2003.№ 45 (34).С. 24. 

39. Борщ А. Г. Організаційно-методичні питання створення та розвитку 

агропромислового-фінансових груп. К.: ІАЕ, 1998. 58 с. 

40. Борщевский П. П. Эффективность свеклосахарного производства. К.: 

Техника, 1977. 184 с. 

41. Борщевский П. П. Совершенствование хозяйственного механизма в 

пищевой промышленносты. К.: Техника, 1984. 157 с. 

42. Борщевский П. П., Богатыренко А. С., Попов П. К. Себестоимость 

продукции и пути ее снижения в сахарной промышленности. М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. 37с. 

43. Борщевский П. П., Свиргун М. Д. Экономика, организация и 

планирование свеклосахарного производства. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. 248 с. 

44. Борщевський П. П.,  Ушкаренко В. О., Чернюк Л. Г., Мармуль Л. О. 

Регіональні агропромислові комплекси України: Теорія та практика розвитку. К.:  

Наукова думка, 1996. 263с. 

45. Борщевський П. П., Багатиренко О. С., Заєць О. С. та ін. Ринок цукру. 

К.: Віпол, 1996. 57 с. 

46. Борщевський П. П., Чернюк Л. Г., Cмаглій О. Б. Підвищення 

ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості [НАН України. Рада 



209 

по вивченню продуктивних сил України]. К.: Наукова думка, 1994. 160 с.  

47. Британська Н. Н. Аналіз ефективності виробництва засобами 

економічного моделювання. Формування ринкових відносин в Україні : збірник 

наукових праць. 2015. Вип. 2 (165). С. 90–96. 

48. Британська Н. Н. Бюджетне планування на підприємствах цукрової 

промисловості. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали 

Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листоп. 2016 р.). Харків : ХНАДУ, 

2016. Т. 1. С. 19–21.  

49. Британська Н.Н. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на 

функціонування підприємств цукрової промисловості Вінницької області. 

Галицький економічний вісник. 2008. № 6 (21). С. 88–96.  

50. Британська Н. Н. Вплив олігополії та монополії на ефективність. 

Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку 

країни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18–19 листоп. 2016 р.). 

Дніпро : НО «Перспектива», 2016. Ч. 1. С. 87–89.  

51. Британська Н. Н. Економічна ефективність розвитку бурякоцукрового 

підкомплексу. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки  

регіонів в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Ялта, 14–17 верес. 2007 р.). Вінниця : Центр підготовки навчальних 

та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2007. С. 17–20. 

52. Британська Н. Н. Економічне моделювання ефективності 

цукробурякового виробництва. Науковий вісник Одеського національного 

економічного університету : збірник наукових праць. 2015. № 4 (224). С. 15–27. 

53. Британська Н. Н. Ефективність функціонування підприємств цукрової 

промисловості як індикатор продовольчої безпеки. Глобальні виклики для 

сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 19–20 верес. 2019 р.). Київ : НУБіП України, 2019. 

С. 26–28. 

54. Британська Н.Н. Інноваційно-інвестиційний розвиток як фактор 

підвищення конкурентоздатності бурякоцукрової галузі. Вісник Хмельницького 



210 

національного університету : науковий журнал. Економічні науки. 2007. 

Вип. 2 (91). С. 44–48. 

55. Британська Н.Н. Методичні підходи до формування механізмів 

ефективного функціонування цукрової промисловості. Соціально-економічні 

проблеми регіонального розвитку : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 11–12 груд. 2008 р.). Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. 

С. 225–230. 

56. Британська Н. Н. Напрями формування маркетингової програми 

розвитку цукрової промисловості України. Наукові дослідження – теорія та 

експеримент 2006 : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15–17 

трав. 2006 р.). Полтава : Видавництво «ІнтерГрафіка», 2006. Т. 9. С. 22–25. 

57. Британська Н. Н. Необхідність державного регулювання 

цукробурякового виробництва. Економічний форум : науковий журнал. 2014. 

№ 1. С. 12–16. 

58. Британська Н. Н. Оцінка стану та тенденції розвитку цукробурякового 

підкомплексу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 

2006. № 19, Ч. ІІІ. С. 14–17. 

59. Британська Н. Н. Стан та методика ефективного функціонування 

цукрової промисловості в Вінницькій області. Black Sea Scientific Journal of 

Academic Research. 2014. Vol. 13, Issue 06. Р. 105–110. 

60. Британська Н. Н. Стан та тенденції розвитку підприємств цукрової 

промисловості України. Проблеми економіки підприємств в умовах сталого 

розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 берез. 2007 р.). 

Київ : НУХТ, 2007. С. 52–53. 

61. Британська Н. Н. Стратегія ринку продукції цукробурякового 

виробництва. Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий 

журнал. 2008. № 4 (10). С. 54–56. 

62. Британська Н. Н. Теоретичні основи державного регулювання 

національної економіки. Управління організаційно-технічними та фінансово-

економічними змінами на промислових підприємства : матеріали Всеукр. наук.-



211 

практ. конф. (Київ, 23–24 берез. 2006 р.). Київ : НУХТ, 2006. С. 109. 

63. Британська Н. Н. Управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Розвиток наукових досліджень 2005 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Полтава, 7–9 листоп. 2005 р.). Полтава : Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. 

Т. 9. С. 27–30. 

64. Британська Н. Н. Фактори підвищення ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості. Соціально-економічні, політичні та 

культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : матеріали VІ Міжнар. 

наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Тернопіль, 16 квіт. 

2008 р.). Тернопіль : Видавництво ТОВ «АСТОН». Ч. 1. С. 60–62. 

65. Британська Н. Н. Факторний аналіз ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості України. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2015. Том 21, № 6. С. 54–62. 

66. Британська Н. Н. Факторний аналіз ефективності промислового 

виробництва. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 

2014. Том 19, Вип. 5–6. С. 33–38.  

67. Британська Н. Н., Бойко В. О. Вплив факторів зовнішнього середовища 

на діяльність підприємств цукрової промисловості. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2015. Том 21, № 4. С. 81–90. 

68. Британська Н. Н., Левицька І. В. Інноваційні стратегії підприємства. 

Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал. 

Економічні науки. 2017. № 3, Том 1 (248). С. 110–118. 

69. Британська Н. Н., Левицька І. В. Стратегії підприємства в процесі 

конкурентної боротьби. Економічні студії : науково-практичний економічний 

журнал. 2017. № 2 (15). С. 64–71.  

70. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І.,  та ін. Мікроекономіка і 

макроекономіка: підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: у 2 ч. / за заг. ред. 

С. Будаговської. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 517 с. 

71. Бука Л. Ф., Трофимова Л. Н.Управленческий анализ и комплексная 

оценка экономической эффективности. Аудитор. 1996. № 3. С. 37–39. 



212 

72. Букреєва Д.С. Комплексна система показників ефективності 

контролінгу. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3787  

73. Буратчук Н.Ю. Еволюція збалансованої системи показників. 

Економічний аналіз. 2013. № 12. С. 62-66.  

74. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. Результативність функціонування 

складних економічних систем аграрного спрямування. Вінниця: ВНАУ, 2017. 

168 с. 

75. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових 

результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних 

систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152.  

76. Бурик А. Ф., Вернюк Н. О. Економічні взаємовідносини в 

цукробуряковому підкомплексі Вінничини. Економіка АПК. 2001. № 2. С. 58–62. 

77. Бурсов Р. В. Багатофакторний аналіз господарської діяльності 

промислових підприємств. Наукові праці МАУП, 2015, вип. 44(1), с. 201–207 

78. Бурыкина О. В., Воронин В. В., Беденко О. Н. Развитие автоматизации 

сахарных заводов. Сахар. 2004. № 1. С.14-15. 

79. Бутило Р. Аграрний 2016-й: цукровий прорив десятиліття. URL: 

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-desatilitta. 

80. Бутило Р. Цукрова карта: хто цього року забезпечить Україну 

солодким. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-

desatilitta. 

81. В Україні можуть змінити склад бензину: думки експертів про 

збільшення частки біоетанолу в паливі. URL:  

https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-mogut-izmenit-sostav-benzina-k-

chemu-privedet-uvelichenie-doli-bioetanola-do-10-714820.html. 

82. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. К.: ЦУЛ, 2008. 508 с. 

83. Ватаманюк О. З. Мікроекономіка: навчальний посібник. Львів: 

Інтелект-Захід, 2004. 176 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-desatilitta
http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-desatilitta
http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2016-j-cukrovij-proriv-desatilitta
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-mogut-izmenit-sostav-benzina-k-chemu-privedet-uvelichenie-doli-bioetanola-do-10-714820.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-mogut-izmenit-sostav-benzina-k-chemu-privedet-uvelichenie-doli-bioetanola-do-10-714820.html


213 

84. Ващенко А. А. Ефективність виробничо-господарської діяльності в 

механізмі управління промисловими підприємствами Економічний вісник, 2014. 

№1. С. 80-87.  

85. Варченко О. М.  Методичні підходи до оцінки ефективності 

функціонування збутових логістичних систем аграрних підприємств . 

Економіка та управління АПК. 2014. № 2. С. 21-26.  URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN

/ecupapk_2014_2_6 

86. Вдовенко Л. О. Кредитоспроможність як критерій надійності та 

фінансових можливостей аграрних підприємств. Економіка АПК. 2012. С. 74–77. 

87. Вдовенко Л. О. Платоспроможність підприємств: сутність та методика 

розрахунку її показників. Економічний аналіз: зб. наук. праць  Тернопільського 

національного економічного університету. 2012. Т. 10(2). С. 27–29. 

88. Виробництво цукру в ЄС в сезоні 2017/2018 років. URL: 

http://sugarua.com/ua/66/lists/4601. 

89. Виробництво цукру в ЄС сильно зросте. URL: 

http://www.ukrsugar.com/uk/post/virobnictvo-cukru-v-es-silno-zroste. 

90. Вініченко І. І., Сорока Ю. О. Ефективність використання ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід 

№ 22.2015 р. С. 34-37.  

91. Власов В. І. Виробництво цукру в США. Економіка АПК. 1996. № 5. С. 

54. 

92. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. 196 с. 

93. Воскобойник М. П., Лифанчиков А. Н. Эффективность использования 

материальниых ресурсов в пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1987. 

157 с. 

94. Выборова Е. Н. Финансовая диагностика на уровне субъекта 

хозяйствования. Проблемы современной экономики. 2004.№ 3(11).URL: http:// 

www.m-economy.ru/art.php3?artid=2023б. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673676
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecupapk_2014_2_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecupapk_2014_2_6
http://sugarua.com/ua/66/lists/4601
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=2023%D0%B1


214 

95. Габор С.С. Ефективність як економічна категорія. Інноваційна 

економіка. 2012. № 7. С. 14–17  

96. Гайдуцький П. І. Міжгалузевий госпрозрахунок в агропромислових 

формуваннях. К.: Урожай, 1992. 144 с. 

97. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: в 

2–х т. / под общ. ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999. Т. 1. 

349 с. 

98. Гамма Т. М., Терещенко О. М. Критерії оцінки економічної 

ефективності інтеграційних процесів у харчовій промисловості. Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 181–192. 

99. Геєць В. Стабілізація економіки і структурна політика України при 

переході до ринку. Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький: ТУП, 1996. С. 5–7. 

100. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, 

маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): терміни, поняття, 

персоналії. Укладачі: В. С. Іфтемічук, В. А. Григорьєв, М. І. Маниліч, 

Г. Д. Шутак / за наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. К.: Магнолія плюс, 

2004. 688с. 

101. Герасимчук М. С. Проблеми зниження фондомісткості і 

матеріаломісткості промислового виробництва. К.: Наукова думка, 1974. 176 с. 

102. Гетьманський В. О. Оцінка функціонування підприємства в умовах 

економічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія «Економічні науки». 2010. Т. 3, № 6. С. 174 – 178.  

103. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств 

на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія]. К. : Логос, 2013. 204с. 

104. Гола А., Свінь А. Реконфігуровані виробничі системи як засіб 

довготривалого економічного управління виробничими потужностями. 

Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С.15-22. 



215 

105. Голик М. П. Анализ влияния научно-технического прогресса на 

эффективность промышленного производства. М.: Финансы и статистика, 1987. 

160 с. 

106. Головач М.С. Державне регулювання ринку цукру. Економіка АПК. 

1998. №8. С.71–74. 

107. Гольберг Г. Проблемы эффективности капитальных вложений. 

Социалистическое хозяйство.1929. № 4. С. 137–154. 

108. Гончаров В.Д. Как стабилизировать свеклосахарное производство. 

Сахарная промышленность. 1996. №1. С.3. 

109. Горішна Ю. Стан та проблеми бурякоцукрового виробництва 

України. Наукові записки ТДТУ ім. В. Гнатюка.Серія: Економіка. 2008. № 22. С. 

208–209. 

110. Гудошников С.Л. Состояние и перспективы мирового рынка. 

Сахар. №6. 2001. С.10–11. 

111. Гуляк Р.Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при 

розрахунку таксономічних показників. URL : http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/4

4.pdf 

112. Гуменюк М. М. Основні фактори економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств регіону. Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. Вип. 1(6). Т. 2. Полтава: 

ПДАА. 2013. С. 119–126. 

113. Данилишин М. С. Стан бурякоцукрової галузі України та шляхи 

його удосконалення Ефективна економіка. 2015. №11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4579.   

114. Даньків Й., Макарович В. Ефективність діяльності підприємства: 

аналітичні аспекти. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 6. С. 30–40. 

115. Дашко І. М. Ефективність виробництва цукропереробних 

підприємств в Україні.  Ефективна економіка. 2018. № 4. 

URL :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7679 http://eprints.kname.edu.ua/

29737/1/44. 



216 

116. Действующие в сахарной промышленности нормы и нормативы 

использования материальных ресурсов. Киев.: ВНИИСП, 1985. 88с. 

117. Дем’яненко М. Я. та інші. Фінансування та кредитування 

сільськогосподарських підприємств. К.: Урожай, 1995. 208 с. 

118. Дем’яненко С. І., Хорунжий М. Й., Боброва О. Г., Коваль П. В. 

Економіка і організація агропромислових формувань: навч. посіб. / за заг. ред. 

С. І. Дем’яненка. К.: КНЕУ, 2006. 304 с. 

119. Демченко А. О., Момот О. І. Про сутність понять «ефективність» та 

«результативність» в економіці. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3. С. 207–

210. 

120. Денисенко М. П., Гринюк Н. В. Заходи підвищення економічної 

ефективності діяльності прат «чинбар». Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6726. DOI: 10.32702/2307-2105-

2018.12.4 

121. Дерій В. Поняття і значення економічного контролю для мінімізації 

витрат та максимізації доходів підприємств. Бухгалтерський облік і аудит.  2011. 

№ 2. С. 48–55.  

122. Дефіцит солодкого: чи зможе Україна заробити на скороченні 

виробництва цукру в світі. URL:https://agronews.ua/node/105504 

123. Дієсперов В. С. Ефективність виробництва сільськогосподарського 

підприємства: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. 340 с. 

124. Дмитрук В.П. Історичні аспекти розвитку цукробурякового 

виробництва. Економіка АПК. 2001. №6. С.21–26. 

125. Долан Э. Д., Линдсей Д. Е. Макроэкономика / пер. с англ. СПб.: 

Литература плюс, 1997. 412 с. 

126. Друкер П. Ф. Эффективный управляючий. М.: BCI, 1994. 268 с. 

127. Економіка і організація підприємств з переробки 

сільськогосподарської сировини / за ред. проф. С. Л. Дусановського, доц. 

Б. Б. Гладича.Тернопіль: Поліграфіст, 2000. 210 с. 

128. Економіка підприємства / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. вид. 2-ге, 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.4
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.4


217 

перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. 528 с. 

129. Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. 

Швиданенко. К. : КНЕУ, 2009. 816 с. 

130. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / ред. кол. В. Мочерний та ін. 

Т. 1. К.: Академія, 2000. 864 с. 

131. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Рута, 2007. 

706 с. 

132. Економічний словник-довідник / за ред. С. В. Мочерного. К.: 

Феміна, 1995. 368с. 

133. Енергетична ротація. Чому цукрові заводи перестали купувати газ у 

держави. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/energeticna-rotacia-comu-cukrovi-

zavodi-perestali-kupuvati-gaz-u-derzavi 

134. Єгоров І. Ю. «Інноваційна Україна - 2020»: основні положення 

Національної доповіді. Економіка України. 2015. № 9. С. 4-18. 

135. Ємцев В. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

цукробурякового підкомплексу в умовах конкурентного середовища: 

монографія. К.: КОМПРИНТ, 2013. 476 с.  

136. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического 

управления. М.: Дело и сервис, 1999. 272 с. 

137. Задворний А. С. Внутрішні фактори економічної безпеки ринку 

цукру України. Економіка АПК. 2000. №6. С. 70–73. 

138. Задворний А. С. Динамізм економічних тенденцій на ринку цукру 

України. Проблеми науки. 2000. №12. С. 54–58. 

139. Задворний А. С. Конкуренція як фактор взаємодії внутрішнього і 

зовнішнього ринків цукру. Науковий вісник НАУ. 2000. Вип. 23. С. 41–44. 

140. Задворний А. С. Розвиток зовнішнього ринку цукру в Україні. 

Економіка АПК. 2000. №10. С. 77–80. 

141. Заец А. С. Рынок сахара: проблемы теории и практики. К.: Наукова 

думка, 1998. 316 с. 

142. Заец А. С. Сахарная промышленность Украины: становление, 



218 

развитие, реструктуризація. К.: Наукова думка, 2001.325 с. 

143. Заєц А. С. Методологические проблемы создания регулируемого 

рынка сахара. Економіка  АПК. 2001. №5. С.101–108. 

144. Заинчковский А. А. Повышение эффективности использования 

основных фондов свеклосахарного прозводства. К.: Урожай, 1988. 142 с. 

145. Заинчковский А. А. Улучшение использования основных фондов и 

производственных мощностей в сахарной промышленности. М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. 40 с. 

146. Заїнчковський А. О., Решетюк Г. М., Болдуй Г. А. та ін. Економіка 

підприємств харчової промисловості / за ред. А. О. Заїнчковського. К.: Урожай, 

1998. 272 с. 

147. Закон України  від 20.09.2018 р. 2518-VIII» Про визнання таким, 

що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

реалізації цукру». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2518-viii 

148. Закон України від 12 серпня 2014 року № 1638-VII «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення 

контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових 

норм». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1638-18.   

149. Закон України від 17.06.99  № 758-XIV «Про державне 

регулювання виробництва і реалізації цукру». URL: http://zakon2.rada.gov.- 

ua/laws/show/758-14.  

150. Закон України від 17.07.1997 № 468/97-ВР «Про державне 

регулювання імпорту сільськогосподарської продукції». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80.  

151. Закон України від 24 червня 2004 р.№1877- XV «Про державну 

підтримку сільського господарства України». URL: http://zakon2.- 

rada.gov.ua/laws/show/1877-15. 

152. Захарчук О. В.  Оцінка економічної ефективності використання 

матеріально-технічної бази підприємств. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 25–32. 

153. Заяць О. С. Ринок цукру в Україні: проблеми створення, 



219 

функціонування та розвитку. К.: Наукова думка, 1999.383 с. 

154. . Иванов Н. Н. Информационно-аналитические системы в 

управлении экономическими объектами. Бізнес інформ. №10(429). 2013. — 

С.141–145. 

155. Исаева Л. А.  Экономическая и соцальная эффективность в 

воспроизводственном процессе. Вестник ВГУ. 2012. № 1. С. 18-22. 

156. Ілляшенко Т. О., Ілляшенко К. В., Скобенко М. В. Бюджетування 

як напрям удосконалення системи управління діяльністю підприємств. Вісник 

СумДУ. Серія: Економіка. 2012. № 3. С. 36–44. 

157. Імас Є. Економічні проблеми цукробурякового виробництва 

України. Економіка України. 1999. № 8. С.49. 

158. Імас Є. Стратегічні завдання відновлення цукробурякового 

підкомплексу в Україні. Економіка АПК. 1999. № 7. С.9–10. 

159. Імас Є. В. Відновлення державної підтримки розвитку 

цукробурякового виробництва в Україні. ІАЕ УААН, 1998.48 с. 

160. Імас Є. В. Основні напрямки відродження виробництва цукру в 

Україні. Економіка АПК.1999.№1.С.97. 

161. Імас Є. В. Ринок цукру в економічній системі України. Економіка 

АПК.   2001. №4. С.102–106. 

162. Імас Є. В. Формування та розвиток цукробурякового підкомплексу 

в Україні. К.: ІАЕ УААН, 1999.352 с. 

163. Імас Є. В. Шляхи удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення виробництва цукрового буряку. Цукрові буряки. 1999. №4. С.4–5. 

164. Ісай О. В. Аналіз використання матеріальних ресурсів, резерви 

економії та підвищення ефективності виробництва. Економіст. 1999. № 11. 

С. 47–51.  

165. Іщенко Г.  Цукрові гойдалки. Урядовий кур’єр. 2015. 18 верес. С.5. 

166. Калінеску Т. В. Формування збалансованої системи показників 

стратегічного управління підприємством. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 2008. № 10(128). С. 40-44. 



220 

167. Калініна О. М. Етапи розробки і дослідження бюджетування. 

Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми 

теорії та практики. 2010. № 1(9). С. 57–64.  

168. Каневський С. П. Економіка виробництва цукрового буряку. К.: 

Урожай, 1986. 78 с. 

169. Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. Москва: ЗАО 

«Олимп-бизнес», 2003. 214 c. 

170. Капустін В. Енергетична ефективність підприємств. Харчова і 

переробна промисловість. 1999. № 4. С. 10–11. 

171. Караман М. М. Економічна ефективність виробництва 

сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах 

Автономної Республіки Крим: монографія. Сімферополь: ПП «Підприємство 

Фенікс», 2009. 109 с.  

172. Караман М. М. О сущности эффективности и экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства в переходный период к 

рыночной экономике, их критерии и показатели. Экономика Крыма. 2002. № 4. 

С. 10–13. 

173. Карминский А. Г., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г. 

Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы 

построенияконтроллинга в организациях. 2-е изд. М. : Финансы и статистика, 

2002. 256 с. 

174. Карцева В.В. Систематизація інструментарію контролінгу на 

підприємстві: теоретичний аспект. Збірник наукових праць Національного 

університету державної податкової служби України. 2010. №1. С. 118-127. 

175. Карюк В. І.  Оцінка соціально–економічних наслідків 

інноваційного розвитку підприємств. Економіка & держава. 2016. № 10. С. 55–

58. 

176. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности 

предприятий (анализ и оценка). М.: Финансы и статистика, 1987. 13 с. 

177. Кашин В. Н., Ионов В. Я. Хозяйственный механизм и 



221 

эффективность промышленного производства. М.: Наука, 1997. 367 с. 

178. Кендюхов О. В. Ефективність управління інноваційним процесом 

на підприємстві: методика бенчмаркингу / О. В. Кендюхов, А. А. Кривчиков // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = 

Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник 

наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. Маріуполь, 2013. Вип. 1. Т. 1. С. 13-17. 

179. Керашев М. А. Межотраслевая концентрация и комбинирование 

производства. Краснодар: Печатный двор Кубани, 1981. 407 с. 

180. Керашев М. А. Экономика пищевой промышленности. Краснодар: 

Печатный двор Кубани, 2001. 184 с. 

181. Керашев М. А., Сухина Н. Ю., Шевцрв В. В. Формирование 

системы управления издержками производства на предприятиях сахарной 

промышленности: монография. Краснодар: Просвещение-Юг, 2001. 240 с. 

182. Климаш Н. І. Зародження та розвиток теорії економічної  

ефективності у працях вчених-економістів ХVІ – XXстоліть. Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджмент. Випуск 1(5), 2009, 

С. 156-164. 

183. Климчук О. В. Розвиток та регулювання конкурентоспроможного 

виробництва біопалив: Монографія. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2017. 372 с. 

184. Клоцвог Ф. и др. Методы обобщенной оценки эффективности 

производства. Плановое хозяйство. 1989. № 11. С. 93–102. 

185. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК. 

К.: КНЕ, 2005. 390 с. 

186. Ковбасюк М. Р., Горбунова Л. И., Ковалев А. И. Анализ 

эффективности использования производственных ресурсов. М.: Финансы и 

статистика, 1985. 136 с. 

187. Коденська М. Ю. Розвиток цукробурякового виробництва в 

Україні. Економіка АПК. 1999. №1. С.110–114. 

188. Коденська М. Ю. Розвиток ринку цукру в Україні. Економіка АПК. 

1997. №8. С.60. 



222 

189. Коденська М. Ю. Цукробурякове виробництво України. К.: ІАЕ 

УААН, 1998. 55с. 

190. Коденська М. Ю. Цукробурякове виробництво: стан і деякі аспекти 

розвитку. Вісник аграрної науки. 1998. №5. С.70. 

191. Коденська М. Ю., Василець Н. М. Міжгалузеві відносини у 

цукробуряковому виробництві. Економіка АПК. 1996. № 10–11. С. 34–39. 

192. Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв 

между объявленной стратегией и реальными процесами. М.: Альпина, 2008. 

313 с. 

193. Колесников В. А., Павлов П. П. Экономия расхода топлива при 

переработке сахара-сырца.Сахар.2001.№ 4.С. 18–21. 

194. Колісник М. К. Збалансована система показників як спосіб 

підвищення ефективності управління діяльністю підприємства. Науковий вісник 

НЛТУ України. 2008. № 18. С. 225-229.  

195. Кольга В. Д., Черниченко В. В., Чернюк Л. Г. Резервы повышения 

эффективности производства в пищевой промышленности. М.: ВСНТО, 1988. 48 

с. 

196. Концепція Комплексної державної програми реструктуризації і 

розвитку бурякоцукрової галузі на період до 2010 року. Розпорядження КМУ від 

24.12.2005 р. № 566–р. Цукор України. 2006. № 1–2. 

197. Корнай Я. Дефицит. М.: Экономика. 1990. 607 с. 

198. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М., Ткаченко О. В., 

Кириллова Г. Ю. Історія економічних учень: Підруч. К. : КНЕУ. 1999. 562с. 

199. Корніщева Н., Балашова Р., Гурал В. Аналітичні підходи до оцінки 

ефективності діяльності підприємств. Економіст. 2000. № 12. С. 44–47. 

200. Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності 

підприємств: навч. посібник. К.: НАУ, 2004. 96 с.  

201. Косянчук Т. Ф. Результативність діяльності підприємства та її 

діагностика. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №3. С. 

121-124.  



223 

202. Кошелюк С. П., Борщевський П. П., Данилишин Б. М. та ін. 

Економіка харчової промисловості: підручник / за ред. С. П. Кошелюка. К.: Вища 

школа, 1994. 334с. 

203. Кравцова А. М. Фінансові ресурси підприємств: механізм 

формування та ефективного використання: монографія. Вінниця: ВДАУ, 2010. 

220 с. 

204. Краснокутська Н. С., Алтухов І. О. Сучасні підходи до визначення 

сутності ефективність діяльності підприємств. Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі т а послуг. 2006. Вип. 3. С. 182–189. 

205. Кречко О. А. Диверсифікація як один з реальних шляхів виходу 

цукробурякової галузі України з кризового стану. Науковий вісник НАУ. 2001. 

№37. С.246–249. 

206. Кречко О. А. Передумови формування ринку цукру в Україні. 

Науковий вісник НАУ. 2000. №23. С.90–94. 

207. Крилов Д. В. Комплексна оцінка ефективності реалізації 

інвестиційних проектів промислових підприємств на підставі розвитку 

організаційно-економічного механізму. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2016. № 5. С. 79-88. 

- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_5_13. 

208. Криницький Б. П. Нові підходи до відродження сільського 

господарства і зокрема цукрової галузі України. Цукор України. 2006. № 1–

2.С. 11–13. 

209. Крисак А. І. Таксономічний аналіз як методологічний прийом 

оцінювання ефективності земельних відносин. URL : 

file:///C:/Users/Olena/Downloads/586-3172-1-PB.pdf 

210. Крючок С. І. Вплив НТП та інновацій на розвиток 

агропромислового виробництва. Економіка & держава. 2017. №10. С. 92-94. 

211. Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : 

[монографія]. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008.  215 с.  



224 

212. Куцик В. І., Горбатюк І. В. Технологія бюджетування як інструмент 

управління підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.5. 

С. 248–254. 

213. Лагутін В. Д., Уманців Ю. М., Герасименко А. Г., Гриценко О. Г., 

Боровик Ю. І., Кірієнко Ю. А., Ясько Ю. І. Внутрішній ринок і торгівля України: 

структурно-інституціональна трансформація : монографія / за ред. В. Д. Лагутіна. 

К.: КНТЕУ, 2015. 432 с. 

214. Левицька І. В., Британська Н. Н. Основні напрями підвищення 

ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. 

Харків. 2015. Вип. 2(22). С. 259–268. 

215. Лігоненко Л. О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та 

співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління 

підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 10 (88). С. 204–216. 

216. Ліссітса А. М. Розробка комплексної державної програми розвитку 

бурякоцукрової галузі України на період до 2015 року. К., 2008. 64 с. 

217. Літвінова В.О. Економічна ефективність: сутність та 

форми. URL:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3746/1/ 

218. Лопатинський Ю. М. Інвестиції: економічна і соціальна 

ефективність. Фінанси України. 1997. № 8. С. 76. 

219. Лузан Ю. П. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

розвитку агропромислового виробництва України: теоретично-методологічний 

аспект. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 3–12. 

220. Лямець В. І., Тевяшев А. Д. Системний аналіз. Вступний курс / 2-е 

вид., перероб. та допов. Х.: ХНУРЕ, 2004. 448 с. 

221. Мазур А. Г. Методологічні проблеми дослідження регіональної 

економіки в умовах ринку. Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. 

Вінниця: ВДАУ, 2004. Вип. 17. С. 168–177. 

222. Мазур А. Г., Гонтарук В. Стратегічні напрями розвитку переробних 

підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації. Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 71–74.  



225 

223. Майер З. Контроллинг как система мышления и управления: пер. с 

нем. / под ред. С. А. Николаевой. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 21. 

224. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, 

политика. В 2–х т. / пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1992. 956 с. 

225. Малышев П. А., Шилин И. Т. Критерий эффективности 

социалистического воспроизводства. М.: Мысль, 1973. 382 с. 

226. Маматова Л. Ш. Організаційно-економічний механізм формування 

стратегічного потенціалу підприємства. Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. 2013. Випуск 1. Том 3. С. 291–297. 

227. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. С. 592–601. 

228. Марценко Є.В. Украинский сахар: быть или не быть. 

Агроперспектива. 2004. № 06 (54). С. 16–17. 

229. Марчин М. І. Бюджетування і контрольв цукровій промисловості. 

Економічний часопис XXI. 2012. № 11–12. С. 93–95. 

230. Маслак О. Підсумки та перспективи вітчизняної цукрової галузі. 

URL: http://agro-business.com.ua. 

231. Медвідь Л. Г. Особливості бюджетування у цукровому 

виробництві. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економіка. Львів: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. Вип. 44. С. 76–80. 

232. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М.М. Теоретико-методологічне і 

нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки 

України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність 

запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5-24. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_7_3. 

233. Механизм эффективности производства. М.: Мысль, 1987. 383 с. 

234. Мировой рынок сахара. Еженедельник. Информационный 

Бюллетень Союза Сахаропроизводителей России. 2006. № 32. С. 11–12. 

235. Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С. Формалізація процесу розвитку 

інтеграційної взаємодії. Наукові праці Національного університету харчових 

технологій. 2013. № 51. С. 183-189. 

http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/1594.html


226 

236. Мочерний С. В. Політична економія. К.: Знання-Прес, 2002. 687с. 

237. Муравьев А. И. Проблемы измерения, оценки и планирования 

повышения эффективности производства. Л.: ЛГУ, 1981. 110 с. 

238. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / 

за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика. К.: ДУ ІЕПСР 

НАН України, 2013. 40 с. 

239. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред.         

Б. Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України»,  2012. 72 с. 

240. Николаев М. В. Содержание категории «эффективность» Западный 

экономический вестник финансов. 2003. № 1. URL: http:// 

www.unn.ru/pages/issues/vestnik/. 

241. Ніколаєнко Ю. В. та ін. Основи економічної теорії: підприємство, 

маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві 

/ 2-ге вид., перероб. і доп. Кн. 2. К.: Либідь, 1998. 182 с. 

242. Новак А. Я. Як підняти українську економіку. Трифункціональна 

Економічна Модель України : монографія. 5-те вид., доп. Київ; Торонто; 

Мюнхен: Інпрес, 2015. 432 с. 

243. Новожилов В. В. Эффективность общественного производства. М.: 

Экономика, 1976. 274 с. 

244. Ноткин А. Вопросы эффективности и интенсификации 

общественного производства /отв. ред. Г. М. Сорокин. М.: Наука, 1986. 303с. 

245. Ноткин А. Критерий экономической эффективности  

общественного производства. Вопросы экономики. 1974. № 5. С. 109–122. 

246. Нужна ли сахарная биржа? Сахар. 2002. № 1. С. 10–12. 

247. Огійчук М. Ф., Шев’якова Т. П. Удосконалення обліку та 

калькуляції витрат по переробці цукросировини. Економіка АПК. 2004. № 1. 

С. 119–126. 

248. Олійник В. М., Маланчук Л. М. та інші. Цукробуряковий 

підкомплекс Тернопільщини: шляхи відродження (рекомендації). Тернопіль: 

ТАЙП, 2004. 54 с. 



227 

249. Олійничук В. Проблеми і перспективи розвитку цукробурякового 

підкомплексу. Наукові записки ТДТУ ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. 2005. № 

18. С. 222–226. 

250. Омаров А. М. Повышение эффективности производства. М.: 

Советская Россия, 1980. 250 с. 

251. Онищук Ю. В. Стратегія розвитку  підприємств цукрової галузі в 

умовах євроінтеграції. URL : http://stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_onischuk.pdf]. 

252. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох 

частинах  / за ред. П. Т. Саблука. К.: ІАЕ, 2001. 322 с. 

253. Орлов П. А. Экономика предприятия. Х.: РИО ХГЭУ, 2000. 401 с.   

254. Основи економічної теорії / за ред. проф. С. В. Мочерного. 

Тернопіль: АТ «Тарнекс»; «Світ», 1993. 688 с. 

255. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент : підручник / 4-те 

вид., переробл. і доп. К.: Кондор, 2015. 563 с. 

256. Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки 

ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 231–237. 

257. Павлик В. П. Контроль господарювання у забезпеченні 

ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка 

АПК. 2017. № 5. С. 73–77. 

258. Павлик В. П. Системний підхід до управління 

сільськогосподарськими підприємствами. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 66–73. 

259. Павлюхин М. И. Условия приемки сырья на заводах. Сахарная 

свекла. 1995. № 10. С.10–11. 

260. Папцов А. Г. Развитие интеграционных связей в свеклосахарном 

подкомплексе АПК европейских стран. М.: АгроНИИТЭИПП, 1989. 25 с. 

261. Парубок О. Н., Куянов В. В., Мацебера А. Г. Куди дівається 

український цукор? Цукор України. 2003. №. З (33). С. 2–4. 

262. Пасхавер Б. И. Проблемы измерения эффективности 

сельскохозяйственного производства. К.: Наукова Думка, 1979. С. 29–46. 

263. Пектин. Особливості виробництва. URL: https://uk.baker-

group.net/raw-materials-and-semi-finished-products/739-2015-09-29-20-08-53.htm. 

http://stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_onischuk.pdf


228 

264. Пендзей Я. Регіональні особливості розміщення та розвитку 

бурякоцукрового комплексу. Наукові записки ТДТУ ім. В. Гнатюка. Серія: 

Економіка. 2005. № 18. С. 219–222. 

265. Первая оценка мирового производства сахара в 2005-2006 гг. 

(ЛИХТ). Еженед. Инф. Бюллетень Союза Сахаропроизводителей России. 2005. 

№ 43. С. 8–9. 

266. Петриченко О. Б., Мінко В. П., Штангєєв В. О. Проблеми ринку 

українського цукру. Цукор України. 2003. № 1 (31).С. 2–4. 

267. Петухов Р. М. Методика оценки уровня экономической 

эффективности производства на предприятиях и объединениях отрасли. М.: 

Экономика, 1984. 73 с. 

268. Петухов Р. М., Волостных В. В. Управление повышением 

эффективности в отрясли. М.: Экономика, 1979. 240 с. 

269. Пиркін В. І. Щодо ефективності виробництва цукрового буряку. 

Цукрові буряки. 2006. № 4. С. 4–21. 

270. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических 

исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа. М. : Статистика, 

1980. 151 с. 

271. Погребняк С., Полушнін О., Захарова В. Енергозберігаюча 

технологія виробництва цукрового буряку. Пропозиція. 1997. № 2. С. 18–19. 

272. Погріщук Б. В. Підвищення ефективності цукробурякового 

виробництва. Економіка АПК. 1999. № 4. С. 68–72. 

273. Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М., Хилевич В. С. 

Зберігання і переробка продукції рослинництва. К.: Мета, 2002. 495 с. 

274. Поліщук Б. В. Підвищення ефективності цукробурякового 

виробництва. Економіка АПК. 1999. № 4. С.68. 

275. Поліщук Н. В. Функціонування економічних систем: моделі 

складових результативності: монографія. Вінниця: Вінницький національний 

аграрний університет, 2010. 396 с. 

276. Польова О. Л., М’ярковська А. С. Оцінка ефективності управління 

власним капіталом підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 



229 

питання науки і практики. 2016. № 8. С. 27–34.  

277. Поплавський В. Розвивати інтеграцію в цукробуряковому 

виробництві. Економіка України. 1994. № 2. С. 91. 

278. Постанова Верховної Ради України від 3.03.2005 р. № 2465-IV 

«Про Рекомендації парламентських слухань «Про законодавче забезпечення 

розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його 

покращення». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-15.   

279. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 р.          

№ 121-р. «Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого 

розвитку сільських територій на період до 2020 року».  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2010-%D1%80. 

280. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. №868 

«Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру». 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2000-%D0%BF. 

281. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р.  № 490 

«Про регулювання ринку цукру». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490-97-

%D0%BF. 

282. Постол А. А. Ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції у великих аграрних підприємствах. Економіка & держава. 2018. № 4. 

С. 87–91. 

283. Правдюк Н. Л., Покиньчереда В. В. Трудові ресурси підприємств: 

обліково-аналітичне забезпечення управління : монографія.Київ : КНТЕУ, 2016. 

248 с. 

284. Приказюк О. В. Методи оцінки рентабельності підприємств 

аграрного сектору. Облік і фінанси АПК. 2006. № 5. С.100–105 

285. Примак Т. О. Економіка підприємства.4-те вид., стер. К.: Вікар, 

2006. 219 с. 

286. Приходченко Т. А. Аналіз сучасного регіонального розвитку в 

Україні. Економіка & держава. 2018. № 5. С. 43–47. 

287. Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів виробництва 

та поставки цукру квоти "А" на внутрішній ринок у період з 01 вересня 2017 



230 

року до 01 вересня 2018 року".URL: https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-

minagropolitiki-pro-rozpodil-mizh-subektami-gospodaryuvannya-obsyagiv-

virobnitstva-ta-postavki-tsukru-kvoti-a-na-vnutrishniy-rinok-u-period-z-01-veresnya-

2017-roku-do--5c66bf3905bf9 

288. Прутська О. О., Ярова Ю. М. Державна підтримка підприємницької 

діяльності в аграрному секторі України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: 

Економічні науки. 2013. № 1(76). С. 112–122. 

289. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми 

теорії та методології управління. К.: Наукова думка, 2003. 282 с. 

290. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової 

промисловості. Бізнес Інформ.  2015. №1. C. 172–178. 

291. Пуск цукрових заводів 2017/2018 .URL: 

http://www.ukrsugar.com/uk/post/puskcukrovih zavodiv 20172018 mronovleno?sec=n

ovini. 

292. Пыркин В. И. Интеграционные процессы в свеклосахарном 

комплексе Украины. Сахарная свекла. 1998. № 5. С.3–4. 

293. Пыркин В. И. Проблемы развития свеклосахарного производства в 

Украине. Сахарная свекла. 1997. № 6. С. 9–11. 

294. Рагуліна І. І. Підвищення ефективності цукробурякового 

виробництва. Економіка АПК. 2007. № 11. С. 125–133. 

295. Райзберг Б. А. Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 

экономический словарь / 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. 480 с.  

296. Рекомендації по удосконаленню організації ринку цукру на основі 

інтеграційних процесів. К.: ІАЕ УААН, 1997. 28 с. 

297. Рикардо Д. Сочинения в пяти томах / Д. Рикардо – М.: 

Госполитиздат. 1955. Т. 1. 360 с. 

298. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку / під ред. 

П. Т. Саблука, В. І.Бойка, М. Г. Лобаса. К.: УкрІНТЕІ, 1993. 256 с. 

299. Ройзман И. И. Эффективность производственной деятельности 

промышленного предприятия. Кишенев: Ютнинца, 1977. 188 с. 

300. Роїк М. В. Буряки. К. : ХХІ вікРІА «ТРУД-КИЇВ», 2001. 320 с. 

http://www.ukrsugar.com/uk/post/puskcukrovih%C2%A0zavodiv%C2%A020172018


231 

301. Ромащенко О. С.  Обгрунтування політики взаємодії торговельного 

підприємства із постачальниками на підставі комплексної оцінки ефективності. 

Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 2. С. 75–82. 

302. Рябоконь В.П., Супрун О.М. Ефективність функціонування та 

удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва. 

Журнал ЕАПК. № 06. 2012. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/201

2_06/12_06_02.pdf 

303. Саблина Н. В. Использование метода таксономии для анализа 

внутренних ресурсов предприятия. Бизнес - Информ. 2009. № 3. С. 78 – 82. 

304. Саблук П. Т. Аграрний менеджмент: принципово нові підходи. 

Економіка України. 1999. № 3. С. 90–91. 

305. Саблук П. Т. Особливості аграрної реформи в Україні. К.: ЗАТ 

«Нічлава», 1997. 304 с. 

306. Саблук П. Т. Соціально–економічна модель постреформованого 

розвитку агропромислового виробництва в Україні. К.: ІАЕ УААН, 2000. 56 с. 

307. Саблук П. Т., Калетнік Г. М. Національна доктрина продовольчої 

безпеки України. Економіка АПК. 2011. № 8. С. 3–10. 

308. Саблук П. Т., Коденська М. Ю., Власов В. І., Пархоменко Л.М.  та 

ін. Цукрове виробництво України: проблеми відродження, перспективи 

розвитку: монографія / за ред. П. Т. Саблука, М. Ю. Коденської. К.: ННЦ ІАЕ, 

2007. 390 с. 

309. Салига С. Я., Салига К. С., Кирилова Л. І., Скачкова О. В. 

Теоретичні засади оцінки економічної ефективності господарської діяльності 

підприємств. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. 52 с. 

310. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика: в 2-х т. / пер. с англ. 

М.: Алгон-Машиностроение, 1997. 1207 с. 

311. Семенда Д. К., Здоровцов О. І.,  П. С. Котик та ін. Аграрна 

економіка: підручник / за ред. Д. К. Семенди, О. І. Здоровцова. Умань, 2005. 

318 с.  

312. Скидан О. В., Лисогор Ю. І. Інвестиції в аграрний сектор як основа 

формування продовольчої безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 

http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_06/12_06_02.pdf
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_06/12_06_02.pdf


232 

2013. № 18. С. 6–8.  

313. Скільки цукрова галузь може принести доходу державі? URL: 

https://agronews.ua/node/70672.  

314. Скобелева И. П. Эффективность предприятия в конкурентной 

экономике: монографія. СПб.: ЛИВТ, 1992. 132 с. 

315. Скорик К. О., Штангеєв К.О. Сучасні заходи щодо підвищення 

ефективності кристалізації цукру. Цукор України. 2016. № 5. С. 26–29. 

316. Скорук О. П., Кірєєва Е. А. Перспективи виробництва біопалива у 

Вінницькій області. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. №1(48). С.47–50. 

317. Скуфінський О.  Про цукор і не тільки. Вінницька газета. 2018. 16 

берез. С. 10. 

318. Слободян Н. Г., Паляниця Т. М. Особливості розробки стратегії 

ресурсозабезпечення підприємства цукрової промисловості на прикладі ПАТ 

«Шепетівський цукровий комбінат». Вісник ОНУ імені  І.І. Мечнікова, 2013. 

Т. 18. Вип. 4/13. С. 19-22.  

319. Слюсар В. Д., Лиськов В. Реструктуризація цукрової промисловості 

України. Економіка України. 1998. №10. С. 12–21. 

320. Слюсар В. Д. Ринок українського цукру. Ринкова адаптація 

продовольчого комплексу України. К.: ІАЕ, 1998. С.245–255. 

321. Слюсар В. Д. Цукрова промисловість України: проблеми та 

перспективи розвитку. Економіка України. 1997. №1. С.47–55. 

322. Слюсар В. Д., Лиськов В. В. Формування ринкової системи 

бурякоцукрової галузі України. Цукор України. 2000. №2. С.5–7. 

323. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: 

Кн. 1110. М.: Наука, 1992. 572 с. 

324. Содержание и оценка экономической эффективности производства. 

Минск: Наука и техника, 1982. 175 с. 

325. Соколюк С.Ю. Споживання цукру у Вінницькій області та аналіз 

факторів, які впливають на попит цукру. Вісник ХНАУ, 2006, №9, - м. Харків 

– 2006, с. 255-259.  

326. Солодкая М. С. Надежность, эффективность, качество систем 

https://agronews.ua/node/70672


233 

управления. Теоретический журнал «Credo». Оренбург. № 5(17). 1999. С. 30–46. 

327. Социально-экономическая эффективность общественного 

производства: сущность, компоненты и вопросы оценки. Минск: Наука и 

техника, 1983. 160 с. 

328. Спічак В. В., Вратський A. M. Сучасні напрямки використання та 

утилізації бурякового жому. Вісник цукровиків. 2012. № 2 (69). 

329. Статистичний збірник. Промисловість України 2007-2010.URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ5_u.htm. 

330. Статистичний збірник.Промисловість України 2011-2015 URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ5_u.htm. 

331. Стефанишин О. В., Квак М. В., Кічурчак М. В., Теребух М. І. 

Економічна теорія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 336 с. 

332. Стратегія розвитку аграрного сектору АПК та соціальної сфери 

села на період до 2020 року  / за ред. Ю. Ф. Мельника, П. Т. Cаблука. К. : ННЦ 

ІАЕ УААН, 2009. 129 с. 

333. Сухина Н. Ю., Кэлугэряну Н. В., Харджиева Н. А. Экономические 

аспекты восстановления свеклосахарного производства в России. Экономика 

Кубани в начале нового тысячилетия / под общ. ред. М. А. Керашева, 

П. И. Ламанова. Краснодар: КубГТУ, 2001. С. 169–172. 

334. Тарасова В. В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: 

монографія. Житомир: ДВНЗ „Державний агроекологічний університет», 2007. 

348 с. 

335. Теория переходной экономики: уч. пособие / под ред. 

В. В. Герасименко. М.: ТЭИС, 1997. 240 с. 

336. Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. Сучасні підходи 

до визначення результативності управління підприємством. Економічний вісник 

Донбасу. 2012. № 1(27). С. 208–212. 

337. Тимошенко Л.М. Удосконалення економічного механізму 

господарювання в сільському господарстві. Цукрові буряки. 2006. № 1. С. 4–6. 

338. Тимчак В. С. Оцінка еколого-економічної ефективності 

використання відходів харчової промисловості. Економіка АПК. 2016. № 10.    С. 



234 

102–109. 

339. Тихомиров Г. Е., Чумаков Ю. Н. Регулирование импорта сахара-

сырца. Сахарная свекла. 2002. № 1. С. 2–3. 

340. Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в 

ринкових умовах господарювання: колективна монографія. Авторський 

колектив: Г. М.Калетнік (гол.ред.), А. Г. Мазур, Г. В. Янчук та ін / під заг. ред. 

А. Г. Мазура. Вінниця, 2014. 374 с. 

341. Транченко Л. В. Сучасні моделі управління та їх вплив на 

економічну ефективність підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 7. 

С. 454–463. 

342. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике 

развитых стран: Введение в теорию, практику и политику / пер. с англ.СПб.: 

Экономическая школа, 1995. 431 с. 

343. Трофимова Л. Н. Экономические показатели, используемые для 

оценки эффективности деятельности предприятия. Аудитор. 2003. № 9. С. 22–29. 

344. Труш В. Є., Чебан Т. М., Стефанович Н. Я. Управлінський облік. 

К.: Кондор, 2007. 292 с. 

345. Україна встановила новий рекорд. URL: 

http://newsua.one/novosti/ukraina-vstanovila-novii-rekord-szodo-eksportu-cukru.html. 

346. Український клуб аграрного бізнесу. URL: http://ucab.ua/ua. 

347. Управління у сфері економічної конкуренції : навч. посібник у 2 

томах. Т.1 [В. Д. Лагутін, А. Г. Герасименко, Л. С. Головко, Т. С. Ожелевська, І. 

В. Лазебна, Ю. М. Уманців, А. В. Бойко, Ю. І. Боровик, В. В. Хрустальова, О. І. 

Міняйло, О. О. Бакалінська]  / за ред. А. Г. Герасименко.К. : КНТЕУ, 2016. 448 с. 

348. Фирсов Е. А.  Обоснование возможных путей развития рыночной 

экономики. Економіка АПК.2018.№ 3.С. 91-96. 

349. Фишер С., Дорибуш Р., Шмалензи Р. Экономика: учебник / пер. с 

англ. М.: Дело ЛТД, 1993. 626 с. 

350. Філиппова С. В. , Харічков С. К., Акулюшина М. О.  та 

ін. Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства: 

монографія / за ред. С. В. Філиппової, С. К. Харічкова. URL: 



235 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Mehanizmy_Filipova.pdf. 

351. Фурса А. В. Напрями підвищення ефективності цукробурякового 

під комплексу України. Цукрові буряки. 2006. № 3. С. 4, 22. 

352. Хаєцька О. П. Світовий ринок цукру та місце України в ньому. 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питанняеауки і практики. 2017. 

№8. С. 80-90. 

353. Хайман Д. И. Современная микроэкономика: анализ и применение. 

Т.1. / пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. 384 с. 

354. Харчова промисловість України: стан та перспективи / за ред. 

Академіка НАН України І. Р. Юхновського. К.: ФАДА, ЛТД, 2001. 339 с. 

355. Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений. М.: 

Экономика, 1979. 336 с. 

356. Ходакевич Б. О. Ефективність управління сучасними 

підприємствами. Економіка & держава. 2015. № 7. С. 104–107. 

357. Хомічак Л.М. Основні принципи комплексної технології переробки 

цукрового буряку на цукор та біопалива. Шляхи диверсифікації виробництва 

продукції на цукрових заводах України: матеріали Міжнародної науково-

технічної конференції. URL: http://www.sugarconf. - com/custom/files/ 

ua_2013_03/78-83.pdf.  

358. Череп А. В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством 

харчової промисловості: монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко.  

К.: Кондор, 2009. 368 с. 

359. Череп А. В., Стрілець Є. М. Ефективність як економічна категорія. 

Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_26. 

360. Черковец В. Н. Эффективность общественного производства: 

Содержание и факторы роста. Алма-Ата, 1982. 115 с. 

361. Чорна Л. О., Кудлаєнко С. В. Ситуаційний підхід до адаптації 

підприємств до кризових умов Ефективна економіка. 2011. № 8 [Електронний 

ресурс]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=916. 

362. Чорнопищук Т. І. Державне регулювання розвитку виробництва та 

споживання біопалив в Україні. Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_26


236 

«Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 

2016. № 11. С. 92-102.  

363. Швець Ю. О.  Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами 

підприємств машинобудування . Вісник Запорізького національного 

університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 26-36. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_5 

364. Шегда А. В. Економіка підприємства:навчальний посібник / за ред.     

А. В. Шегди. К.: Знання, 2005. 431с. 

365. Шмиголь Н. М.,  Антонюк А. А.,  Косимськова О. Ю. Сучасні 

підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємства. Економіка та 

підприємництво, 2016 р. № 3 (90). С. 67-71. 

366. Штангєєва Н. І., Чернявська Л. І., Рева Л. П. та ін. Технологічний 

облік у цукровому виробництві. К.: РВЦ УДУХТ, 2001. 172 с. 

367. Экономика предприятия / Под ред. И.П. Продиуса. Х.: Одиссей, 

2004. 288 с. 

368. Экономика: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. под ред. 

А. С. Булатова. М.: Юристь, 1999. 896 с. 

369. Як розвивалась цукрова галузь та які виклики стоять перед нею?. 

URL:  http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug= cukrova-galuz-eksportnij-

lokomotiv-ci-perezitok-radanskogo-casu. 

370. Якель Р.  Не експортом єдиним. Дзеркало тижня. 2017. 18 л. С. 9. 

371. Янкова Т. С., Слива Ю. В., Сухенко В. Ю. Впровадження 

методології WCM в умовах підприємств України. Стандартизація, 

сертифікація, якість. 2016. № 4. С. 21-24. 

372. Ярчук M. M. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового 

виробництва України. Цукор України. 2003. № 2 (32). С. 2–5. 

373. Ярчук М. М. Основні напрями відновлення і розвитку 

цукробурякового виробництва в Україні.Економіка АПК. 2001. №7. С. 3-7. 

374. Ярчук М. М. Підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 

2013 рік та завдання на поточний рік. URL: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669658:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669658:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vznu_eco_2016_1_5
http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=%20cukrova-galuz-eksportnij-lokomotiv-ci-perezitok-radanskogo-casu
http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=%20cukrova-galuz-eksportnij-lokomotiv-ci-perezitok-radanskogo-casu


237 

http://www.sugarconf.com/custom/files/ua_2014_03/28-71.pdf. 

375. Barbier E. The Concept of Sustainable Economic Development. 

Environmental Conservation.1987.№ 14(2). 

376. British Sugar. URL: http://www.britishsugar.co.uk/Sugar.aspx. 

377. Diamant Zucker та Kölner Zucker. URL    :http://www.diamant-

zucker.de/. 

378. Gailbrait K. American Capitalism. Boston: Houghion Mifflin Company, 

1956.P. 86–88. 

379. Hansen R., Mowen M. Cost accounting and control. Thomson : South-

Western, 2006. 1004 р. 

380. Harrington Emerson. The twelve principles of efficiency. New York: 

Engineering magazine, 1912. 460 p. 

381. Parmenter D. Key performance indicators: developing, implementing 

and using winning KPIs, 2010. 299 p. 

382. Scania fm. URL    :https://fmpnextgen.scania.com/#/sign-in. 

383. SMIDA Бази даних. URL: https://smida.gov.ua/db/participant/0337476

4. 

384. Taylor F. W.The Principles of Scientific Management. New York: 

Harper & Brothers, 1911. 144 p. 

385. Wagner-Tsukamoto S. An Institutional Economic Reconstruction of 

Scientific Management: On the Lost Theoretical Logic of Taylorism. Academy of 

Management Review. 2007. Vol. 32(1). Р. 105–117.  

386. Weintraub E. R. Neoclassical Economics. The Concise Encyclopedia of 

Economics. URL: https://www.econlib.org/cee/. 

http://www.sugarconf.com/custom/files/ua_2014_03/28-71.pdf
http://archive.org/details/twelveprinciples00emerrich


238 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 



239 

ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Поняття ефективності вченими 

Розгляд поняття «ефективність» в економічній літературі 
Автор Поняття Джерело 

1 2 3 

Друкер П. 
 

Ефективність є не тільки зв’язком результату із 
наміченими цілями, а й результатом (ефектом) 
з точки зору оптимального використання 
ресурсів (виробничих, фінансових та ін.).  

Друкер П. Ф. Эффективный 
управляющий. Москва: BCI. 
1994. 268 с. 
 

Покропивний С. 
Ф., 
Колот В. М. 

Ефективність — кількісне співвідношення 
показників результатів (ефекту) і витрат на їх 
(його) досягнення. В інвестиційній діяльності 
основним показником результатів є абсолютна 
величина приведеного грошового потоку, а 
витрат — обсяг інвестованого капіталу. 

Підприємництво: стратегія, 
організація, ефективність: 
Навч. посібник. — К.: 
КНЕУ, 1998. — 352 с. 

Коропецький 
І.С. 

В регіональній політиці ефективність можна 
розуміти як просторовий розподіл ресурсів, з 
допомогою якого вдається отримати 
максимальний обсяг виробництва по країні 
загалом.  

Економічні праці. Збірник 
вибраних статей. /К.: 
Смолоскип, 1998. —416 с. 

Кашин В.Н.,  
Ионов В.Я. 

Вимога забезпечення ефективності 
виробництва зв’язано з системою економічної 
оцінки основної діяльності господарчого 
ланцюга і потребує суттєвих змін та доповнень 
показників, які більше за все представлені за 
показниками товарної та реалізованої 
продукції. 

Хозяйственный механизм и 
эффективность промышленного 
производства. - М: Наука, 1997. 
- 367 с. 

БудаговськаС.,  
Кілієвич О.,  
Луніна І.та ін. 

Ефективність — це можливість використати 
найкращим чином те, що має суспільство у 
своєму розпорядженні для досягнення 
найкращого результату. 

Мікроекономіка і 
макроекономіка: Підруч. для 
студентів екон. спец. закл. 
освіти: У 2 ч. / За заг.ред. С 
Будаговської.- К.: Вид-во 
Соломії Павличко «Основи», 
2003. - 517 с 
С. 16-17 

Самуельсон Пол 
А., Нордгауз 
Вільям Д. 

Ефективність — відсутність втрат, або таке 
використання ресурсів, яке забезпечує 
максимально можливий рівень задоволення 
за даних факторів виробництва; технології. 

Мікроекономіка / Пер. з англ. 
— К.: Основи, 1998. — 676 с. 
С. 620 

Шапиро С.А.  

Ефективність характеризує не лише 
результативність діяльності, але й її 
економічність, тобто досягнення певного 
результату з мінімальними витратами. 

Управление человеческими 
ресурсами / С.А.Шапиро. - М.: 
ГроссМедиа, 2005. – 304 с.  

Шегда А.В. 

Ефективність — це завжди відповідне 
співвідношення (результату і мети або 
результату і витрат на його досягнення), тобто 
ця величина відносна.  

Менеджмент: Навч. посіб. — К.: 
Т-во «Знання», К00, 2002. — 583 
с. — (Вища освіта XXI 
століття).  
С. 507 

 



240 

Продовження табл. А.1 
1 2 3 

Руснак П. П.,  
Жебка В.В.,  
Рудий М.М.,  
Чалий А.А. 

Економічна ефективність показує кінцевий 
корисний результат від застосування всіх 
виробничих ресурсів й визначається 
порівнянням одержаних результатів і витрат 
виробничих ресурсів. Ефективність 
виробництва є узагальнюючою 
економічною категорією, якісна ознака 
якої відображується у високій 
результативності використання засобів 
виробництва і праці.  

Економіка сільського 
господарства / За ред. П.П. 
Руснака.— К.: Урожай, 
1998.- 320 с. 
С. 210-211 

Бовикін В.І. 

Загальна ефективність розглядається в 
композиції двох складових: 
- ефективність з точки зору 
використання зовнішніх можливостей 
підприємства (зовнішня ефективність); 
- ефективність з точки зору 
використання її внутрішніх 
можливостей (внутрішня ефективність). 

Новый менеджмент: 
(управление предприятиями 
на уровне высших 
стандартов; теория и практика 
эффективного управления). 
— М: ОАО «Издательство 
«Экономика». 1997. — 368 
с.  

Коккінз Г. 

Ефективність вимірюється системою 
показників, яка є індивідуальним 
інструментом моніторингу 
результативності окремих керівників, 
працівників 

Кокинз Г. Управление 
результативностью. Как 
преодолеть разрыв между 
объявленной стратегией и 
реальными процессами. М.: 
Альпина, 2008. 313 с. 

Бурєннікова Н.В. 
(Поліщук),  
Ярмоленко В.О. 

Ефективність економічного процесу – це 
економічна категорія, яка характеризує 
цей процес з якісної сторони і 
відображає співвідношення між ефектом 
(наслідком) економічного  процесу і 
відповідними витратами. 

Бурєннікова Н. В., 
Ярмоленко В. О. 
Результативність 
функціонування складних 
економічних систем 
аграрного спрямування. 
МОНУ. Вінниця: ВНАУ, 
2017. 168 с. 

Саблук П. Т.  

Ефективність підприємства 
ототожнюється з ефективністю 
виробництва та розглядається як 
ефективність виробничих потужностей 
та виробничих процесів 

Реформування та розвиток 
підприємств 
агропромислового 
виробництва: Посібник у 
питаннях і відповідях. / За 
ред. П.Т.Саблука. - К.: 1АЕ 
УААН, 1999.-532с. 

Примітка: сформовано та удосконалено автором за результатами аналізу літературних 

джерел  
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ДОДАТОК Б 
 

 

 
Рис. Б.1. Площа цукрового буряку до збирання, тис. га. 

Примітка: узагальнено автором за [1; 2; 3; 329; 330; 372; 373; 374]  
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ДОДАТОК В 
 

Таблиця В.1 
 

Підприємства- лідери переробки цукрового буряку   
 

Примітка: представлено за [149; 151] 
 

№з.п. Підприємства Перероблено 
цукрового 

буряку, тис. 
тонн 

Вироблено 
цукру , тис. 

тонн 

Тривалість 
виробництва, 

діб 

1 ТзОВ «Радехівський цукор» 908,7 140,5 122 
2 ПрАТ «ПК Поділля» 840,7 135,9 118 
3 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 738,0 117,0 105 
4 ТзОВ «Радехівський цукор» 704,3 108,3 113 
5 ТОВ «Волочиськ-Агро» 667,5 105,0 121 
6 ПАТ «Саливонківський ц/з» 505,7 80,3 78 
7 ТОВ «Хмільницьке» ВП 

Жданівський ц/з 
504,1 79,3 140 

8 ВП «Глобинський ц/з» 553,3 78,3 97 
9 ВП «Яреськівський ц/з 469,6 68,8 114 
10 ПАТ «Теофіпольський ц/з» 440,7 62,0 99 
11 ВП «Кобеляцький ц/з» 431,6 61,6 67 
12 ТОВ «Новоржицький ц/з» 446,0 60,9 72 
13 ПАТ «Гнідавський ц/з» 393,0 54,5 98 
14 ПАТ «Червонський цукровик» 289,0 49,7 88 
15 ПАТ «Юкрейн Шугар Компані» 365,0 48,3 101 
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Таблиця В.2 
Розподіл  

між суб’єктами господарювання обсягів виробництва та поставки  
цукру квоти «А» на внутрішній ринок у період з  

01 вересня 2017 року до 01 вересня 2018 року 

№ 
з/п 

Код 
ЄДРПОУ Найменування підприємства 

Обсяг 
квоти 
«А», 

тис. тонн 
    Всього по Україні 1640,00 
    Вінницька область   
1. 34009446 ТОВ «Продовольча Компанія «Зоря Поділля»  

(м. Гайсин) 
101,63 

2. 00692245 ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жданівський цукровий завод» (с. Жданівка) 49,62 
3. 32456622 ТОВ «Іллінецький цукровий завод»  

(м. Іллінці) 
22,22 

4. 33143011 ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»  
(с. Городківка) 

112,17 

5. 32721857 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»  
(смт Томашпіль) 

34,59 

6. 31187853 ТзОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія» (с. 
Михайлин) 

23,70 

7. 39285017 ТОВ «СВІТКАР» (с. Соколівка) 5,00 
    Всього 348,93 
    Волинська область   
1. 00372658 ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (м. Луцьк) 45,40 
2. 31979894 ПП «Європацукор» (смт Іваничі)  29,62 
3. 30132761 ПП «Агро-Експрес-Сервіс» (смт Марянівка) 5,00 
    Всього 80,02 
    Житомирська область   
1. 38180739 ТОВ «Сігнет - Центр» (с. Андрушки) 28,14 
2. 00372374 ПАТ «Червонський цукровик» (смт Червоне) 48,14 
    Всього 76,28 
    Київська область   
1. 00372428 ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» (с. Городище-

Пустоварівське) 
20,00 

2. 31514557 ТОВ «Краєвид» (смт Згурівка) 23,70 
3. 31200837 ТОВ «Призма-14» (с. Кашперівка) 15,55 
4. 00372517 ПАТ «Саливонківський цукровий завод»  

(смт Гребінки) 
74,06 

5. 13737989 ТДВ «Шамраївський цукровий завод»(с. Руда) 25,99 
6. 00372536 ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (м. Узин) 18,51 
    Всього  177,81 
    Кіровоградська область   
1. 00372109 ТОВ «Олександрійський цукровий завод» 

(смт Приютівка) 
22,22 

2. 32119999 ТОВ «Новомиргородський цукор»  
(смт Капітанівка) 

32,59 

3. 00372090 ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» 
(смт Олександрівка) 

14,81 

    Всього 69,62 
    Львівська область   
1. 36153189 ТзОВ «Радехівський цукор» – Радехівське виробництво  (с. Павлів) 92,94 
    Всього 92,94 
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Продовження табл. В.2 
 

Миколаївська область 

1. 34539925 ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані» 
(смт Первомайське) 

46,66 

    Всього 46,66 
    Полтавська область   

1. 38234087 ТОВ «Цукорагропром» ВП «Глобинський цукровий завод» (м. 
Глобине) 

54,06 

2. 00372256 ПП «Ланнівський цукровий завод»   
(селище Ланна) 

18,88 

3. 32682703 ТОВ АФ «Добробут» ВП Кобеляцький цукровий завод» (смт 
Козельщина) 

44,43 

4. 38960990 ТОВ «Новооржицький цукровий завод»  
(смт  Новооржицьке) 

53,32 

5. 03770394 ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»  
ВП «Яреськівський цукровий завод» (с. Яреськи) 

51,84 

    Всього: 222,53 
  Сумська область  

 40649608 ТОВ «СУМИ-ЦУКОР» (смт Миколаївка) 5,00 
  Всього: 5,00 
    Тернопільська область   

1. 36153189 ТзОВ «Радехівський цукор» – Збаразьке виробництво (м. Збараж) 
 

23,41 

2. 36153189 ТзОВ «Радехівський цукор» – Козівське виробництво» (смт Козова) 5,00 
3. 36153189 ТзОВ «Радехівський цукор» – Хоростківське виробництво (м. 

Хоростків) 
36,13 

4. 36153189 ТзОВ «Радехівський цукор» – Чортківське виробництво (смт 
Заводське) 

62,35 

    Всього 126,89 
   Харківська область  
1. 31633236 ТОВ «Цукрове»(смт Слобожанське) 16,59 
2. 00373178 ТДВ «Новоіванівський цукровий завод»  

(смт Коломак) 
22,96 

3. 00373250 ПАТ «Первухінський цукровий завод» (смт Гути) 18,51 
4. 37010685 ТОВ «Агропромислова компанія Савинська» 

(смт Савинці) 
13,33 

5. 31235456 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство  
«Білий колодязь»  (смт Білий Колодязь) 

29,62 

6. 34643996 ПП «Цукровик-Агро» (с. Пархомівка) 26,66 
    Всього 127,67 
    Хмельницька область  

1. 31369733 ТОВ «Агропартнер-1» (м. Красилів) 11,11 
2. 33007668 ТОВ «Волочиськ-агро» ВП «Наркевицький цукровий завод» (смт 

Наркевичі) 
87,39 
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Продовження табл. В.2 
 
3. 05394995 ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

(смт Теофіполь) 
55,54 

4. 36681090 ТОВ «Торговий дім «Шепетівський цукор»  
(м. Шепетівка) 

22,44 

5. 36397241 ТОВ «Старокостянтинівцукор»  
(м. Старокостянтинів) 

33,33 

    Всього 209,81 
    Черкаська область  
1. 31189253 ТОВ «ПАНДА» (с. Селище) 28,62 
2. 31189253 ТОВ «ПАНДА» (м. Тальне) 5,00 
    Всього 33,62 
    Чернігівська область  
1. 00372629 ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» 

(смт Линовиця) 
22,22 

    Всього 22,22 
Примітка: представлено за [149; 151]  
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Рис. В.1. Розподіл квоти «А» виробниками цукру та зміна рівня запасів 

цукру за 2002-2017 рр. 
Примітка: представлено за даними  Примітка: представлено за [149; 151] 

 
 

 
Рис. В.2. Рівень виконання квоти «А» виробниками цукру та зміна рівня 

запасів цукру за 2004-2016 рр. 
Примітка: представлено за [149; 151]  
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ДОДАТОК Д 
 

Таблиця Д.1 
Складові показника ресурсовіддачі досліджуваних підприємств 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 
        Чиста виручка від реалізації 98740 118897 183462 236198 246580 232306 368344 348898 296999 

Матеріальні затрати 40822 51512 99317 101137 159092 134154 260974 201745 22654 
Амортизація 6417 9305 10667 14571 59167 20449 19820 19667 18554 
Чиста продукції 51501 58080 73478 120490 28321 77703 87550 127486 255791 
Фонд оплати праці 9455 6774 9294 13095 16468 17722 20064 24636 23432 
Вартість основних засобів 69270 76498 80353 113000 173833 155676 175372 155372 137683 
Вартість оборотних засобів 68487 64482 77313 68083 44140 103632 12056 56046 77775 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 

       Чиста виручка від реалізації 70824 85916 152955 46376 58471 52558 63003 59926 49944 
Матеріальні затрати 14386 13896 22500 38600 28475 18547 19578 23267 24561 
Амортизація 868 631 698 611 1301 1430 670 1448 1430 
Чиста продукції 55570 71389 129757 7165 28695 32581 42755 35211 23953 
Фонд оплати праці 3253 3303 4504 6113 5095 6469 3741 2940 35682 
Вартість основних засобів 5812 5278 5465 9347 11243 10886 10419 8038 6043 
Вартість оборотнихзасобів 136161 112367 176766 158112 215846 199925 216535 162953 13456 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 

        Чиста виручка від реалізації 45020 49360 87621 128778 86330 25058 21043 18342 16356 
Матеріальні затрати 30002 29375 34206 76032 60675 499 82263 84523 87432 
Амортизація 2235 2429 2488 2392 2009 136 2141 1828 2456 
Чиста продукції 12783 17556 50927 50354 23646 24423 -63361 -68009 -73532 
Фонд оплати праці 4476 4729 6363 8062 6643 1853 8674 9121 76345 
Вартість основних засобів 13478 11923 11194 9714 13496 13348 11778 11612 11342 
Вартість оборотнихзасобів 14976 22395 20287 25863 51079 8902 59828 53810 5126 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 

        Чиста виручка від реалізації 37778 223567 162847 275218 105150 122051 185888 62326 53121 
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Продовження табл. Д.1 
Матеріальні затрати 36304 61408 77729 208286 129671 1631 206514 20423 20523 
Амортизація 1525 1634 2052 2962 2614 470 1877 1098 1243 
Чиста продукції -51 160525 83066 63970 -27135 119950 -22503 40805 31355 
Фонд оплати праці 4518 7005 8547 12912 10066 2115 10829 11578 12598 
Вартість основних засобів 18263 19793 21289 22111 20118 19652 17970 23339 23437 
Вартість оборотнихзасобів 54617 177475 181598 166027 212472 218640 214720 216393 214342 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 

        Чиста виручка від реалізації 45331 69487 117850 87714 108077 186121 256721 213723 212654 
Матеріальні затрати 48119 64387 57901 60637 67697 132209 139525 207687 243212 
Амортизація 4131 5582 4161 3849 3448 2334 2249 1900 2124 
Чиста продукції -6919 -482 55788 23228 36932 51578 114947 4136 -32682 
Фонд оплати праці 14453 5042 4946 8767 10797 11149 10490 11324 -0,25 
Вартість основних засобів 37458 31886 28672 25552 23665 91474 104652 176676 0,34 
Вартість оборотнихзасобів 43927 79128 39808 104158 102642 59165 143658 301878 -0,08 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

        Чиста виручка від реалізації 91833 148911 190050 325818 325545 172043 405640 248676 267643 
Матеріальні затрати 55242 100333 111375 197691 198796 201893 188924 205844 265344 
Амортизація 1586 1816 1789 2448 4756 5422 5411 6896 73421 
Чиста продукції 35005 46762 76886 125679 121993 -35272 211305 35936 -71122 
Фонд оплати праці 6650 5698 8600 11732 15001 14476 19254 21952 22152 
Вартість основних засобів 19534 24879 24218 25752 64910 80376 85833 84322 85422 
Вартість оборотнихзасобів 56563 98832 117114 144985 147454 150008 171017 161456 159456 
ПАТ «Шепетівський цукровий комбінат» 

        Чиста виручка від реалізації 152398 73209 172793 757 9765 3340 29869 19043 28867 
Матеріальні затрати 53526 77044 35310 6013 2631 2272 2218 3467 4478 
Амортизація 7288 9562 11591 11168 8936 9273 8739 6601 8723 
Чиста продукції 91584 -13397 125892 -16424 -1802 -8205 18912 8975 15666 
Фонд оплати праці 2364 4175 7408 1832 911 827 2263 1260 2567 
Вартість основних засобів 69270 76498 80353 113000 173833 155676 76686 84744 73456 
Вартість оборотнихзасобів 68487 64482 77313 68083 44140 103632 130614 129267 156714 

Примітка: сформовано автором за [383] 
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Таблиця Д.2 

Відсоток зміни ресурсовіддачі внаслідок зміни на 10% окремих його  складових 
Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
При збільшенні чистого доходу на 10% 

ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 20,5 25,0 19,6 87,1 29,9 51,6 19,7 21,6 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 12,0 11,8 64,7 20,4 16,1 14,7 35,7 42,7 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 28,1 17,2 25,6 36,5 10,3 91,7 29,4 34,6 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 13,9 19,6 43,0 38,8 10,2 82,6 10,4 18,4 
ПАТ 
«Саливонківський 
цукровий завод» 1441,6 21,1 37,8 29,3 36,1 24,5 164,9 28,9 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 31,8 24,7 25,9 26,7 48,8 19,2 69,2 29,2 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 54,6 13,7 0,5 54,2 4,1 108,2 80,1 78,1 

При збільшенні вартості основних засобів на 10% 
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» -4,9 -4,6 -5,5 -6,9 -5,3 -6,3 -5,4 -1,2 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -3,0 -2,0 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» -3,0 -2,9 -2,2 -1,9 -5,2 -1,4 -1,3 -0,6 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 
 -1,0 -1,0 -1,1 -0,8 -0,8 -0,7 -1,0 -0,7 
ПАТ 
«Саливонківський 
цукровий завод» -2,7 -3,8 -1,8 -1,7 -5,4 -3,9 -3,5 -2,8 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» -2,3 -1,9 -1,6 -1,4 -2,8 -3,2 -3,0 -2,3 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 
 -4,7 -5,0 -4,6 -5,8 -7,4 -5,6 -6,7 -5,6 

При збільшенні вартості оборотних засобів на 10% 
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» -4,2 -4,4 -3,4 -1,8 -3,6 -2,4 -3,1 -1,1 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» -8,5 -8,6 -8,3 -8,5 -8,4 -8,6 -6,1 -3,1 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» -5,4 -5,1 -5,6 -6,7 -3,6 -6,9 -7,2 -5,2 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» -8,0 -7,9 -7,6 -8,1 -8,3 -8,1 -8,2 -6,2 
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Продовження табл. Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПАТ 
«Саливонківський 
цукровий завод» -6,4 -5,1 -7,0 -7,0 -3,5 -5,3 -5,8 -3,8 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» -7,1 -7,2 -7,4 -6,1 -5,8 -5,8 -8,0 -4,0 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» -4,3 -4,5 -3,6 -2,0 -3,8 -2,8 -2,5 -1,5 

При збільшенні фонду оплати праці на 10% 
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 -0,9 -1,0 0,7 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,1 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» -1,2 -1,7 -1,8 -0,9 -0,8 -1,1 -0,9 -0,1 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» -0,3 -0,4 -0,6 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 1,1 
ПАТ 
«Саливонківський 
цукровий завод» -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -0,7 -0,4 -0,2 1,2 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» -0,4 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,3 1,3 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» -0,3 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

При збільшенні матеріальних витрат на 10% 
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» -8,9 -13,5 -8,4 -56,2 -17,3 -38,6 -8,9 -6,9 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» -1,9 -1,7 -53,9 -9,9 -5,7 -4,6 -25,1 -15,1 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» -16,7 -6,7 -15,1 -25,7 -0,2 99,1 -19,0 7,0 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» -3,8 -9,4 -32,6 47,8 -0,1 91,8 -0,2 0,8 
ПАТ 
«Саливонківський 
цукровий завод» 1335,8 -10,4 -26,1 -18,3 -25,6 -13,3 160,2 72,2 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» -21,5 -14,5 -15,7 -16,3 57,2 -8,9 -57,3 -27,3 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 57,5 -2,8 3,7 14,6 2,8 -2,4 -4,4 -2,4 

Примітка: сформовано автором за [383] 
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Таблиця Д.3 

Складові узагальнюючого показника ефективності (ресурсовіддачі) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Матеріаломісткість  

ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 0,413 0,433 0,541 0,428 0,645 0,577 0,749 0,449 0,665 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 0,203 0,162 0,147 0,832 0,487 0,353 0,311 0,704 0,874 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 0,666 0,595 0,390 0,590 0,703 0,020 1,081 0,646 0,965 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 0,961 0,275 0,477 0,757 1,233 0,013 1,111 0,823 0,954 
ПАТ «Саливонківський 
цукровий завод» 1,062 0,927 0,491 0,691 0,626 0,710 0,543 0,972 0,987 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 0,602 0,674 0,586 0,607 0,611 1,174 0,466 0,828 0767 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 0,351 1,052 0,204 7,943 0,269 0,680 0,022 0,054 0,145 

Фондомісткість  
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 0,702 0,643 0,438 0,478 0,705 0,670 0,446 0,307 0,204 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 0,082 0,061 0,036 0,202 0,192 0,207 0,165 0,868 0,718 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 0,299 0,242 0,128 0,075 0,156 0,533 0,155 0,094 0,064 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 0,483 0,089 0,131 0,080 0,191 0,161 0,097 0,374 0,274 
ПАТ «Саливонківський 
цукровий завод» 0,826 0,459 0,243 0,291 0,219 0,491 0,408 0,827 0,727 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 0,213 0,167 0,127 0,079 0,199 0,467 0,212 0,359 0,259 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 0,455 1,045 0,465 149,273 17,802 46,610 7,770 10,536 7,526 

Зарплатомісткість продукції  
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 0,096 0,057 0,051 0,055 0,067 0,076 0,058 0,055 0,045 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 0,046 0,038 0,029 0,132 0,087 0,123 0,059 0,111 0,311 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 0,099 0,096 0,073 0,063 0,077 0,074 0,114 0,070 0,070 
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Продовження табл. Д.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 
 0,120 0,031 0,052 0,047 0,096 0,017 0,058 0,047 0,037 
ПАТ «Саливонківський 
цукровий завод» 0,319 0,073 0,042 0,100 0,100 0,060 0,041 0,053 0,043 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 0,072 0,038 0,045 0,036 0,046 0,084 0,047 0,088 0,068 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 0,016 0,057 0,043 2,420 0,093 0,248 0,027 0,007 0,017 

Оборотна фондомісткість  
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 0,694 0,542 0,421 0,288 0,179 0,446 0,161 0,173 0,163 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 1,923 1,308 1,156 3,409 3,692 3,804 3,437 1,812 1,712 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 0,333 0,454 0,232 0,201 0,592 0,355 0,786 0,564 0,544 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 1,446 0,794 1,115 0,603 2,021 1,791 1,155 3,472 3,492 
ПАТ «Саливонківський 
цукровий завод» 0,969 1,139 0,338 1,187 0,950 0,318 0,560 1,412 1,212 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 0,616 0,664 0,616 0,445 0,453 0,872 0,422 2,950 2,850 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 0,449 0,881 0,447 89,938 4,520 31,028 3,102 3,639 3,239 

Амортизаціємісткість продукції  
ПАТ «Гнiдавський 
цукровий завод» 0,065 0,078 0,058 0,062 0,240 0,088 0,057 0,044 0,024 
ПАТ «Городище-
Пустоварівський 
цукровий завод» 0,012 0,007 0,005 0,013 0,022 0,027 0,007 0,016 0,011 
ПАТ Первухінський 
цукровий завод» 0,050 0,049 0,028 0,019 0,023 0,005 0,028 0,014 0,010 
ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод» 0,040 0,007 0,013 0,011 0,025 0,004 0,010 0,018 0,011 
ПАТ «Саливонківський 
цукровий завод» 0,091 0,080 0,035 0,044 0,032 0,013 0,048 0,089 0,039 
ПАТ «Теофіпольський 
цукровий завод» 0,017 0,012 0,009 0,008 0,015 0,032 0,013 0,028 0,018 
ПАТ «Шепетівський 
цукровий завод» 0,048 0,131 0,067 14,753 0,915 2,776 0,886 0,821 0,221 

Примітка: сформовано автором за [383] 
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Таблиця Д.4 

Оцінка інтенсифікації виробництва досліджуваних підприємств 
 Підприємство 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 112,77 126,51 163,98 23,50 274,37 86,93 336,77 
Темп приросту 
ресурсів 100,37 113,00 116,30 120,74 118,17 83,56 103,72 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,12 1,12 1,41 0,19 2,32 1,04 3,25 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 128,47 181,76 5,52 400,49 113,54 131,84 58,69 
Темп приросту 
ресурсів 83,28 154,39 92,95 133,77 93,58 106,17 108,77 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,54 1,18 0,06 2,99 1,21 1,24 0,54 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 137,34 290,08 98,87 46,96 103,29 -33,99 -535,51 
Темп приросту 
ресурсів 118,58 96,92 115,31 163,20 33,84 333,07 118,64 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 1,16 2,99 0,86 0,29 3,05 -0,10 -4,51 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 

-
314754,90 51,75 77,01 -42,42 -442,05 -18,76 -265,84 

Темп приросту 
ресурсів 263,93 103,51 95,09 120,69 99,07 101,29 99,66 
Темп приросту 
ресурсовіддачі -1192,59 0,50 0,81 -0,35 -4,46 -0,19 -2,67 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 6,97 -11574,27 41,64 159,00 139,66 203,47 -12,35 
Темп приросту 
ресурсів 121,10 63,27 188,59 99,01 118,00 159,96 189,29 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 0,06 -182,94 0,22 1,61 1,18 1,27 -0,07 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої продукції 133,59 164,42 163,46 97,07 -28,91 -599,07 17,01 
Темп приросту 
ресурсів 156,39 115,86 121,70 124,60 107,69 112,76 305,97 
Темп приросту 
ресурсовіддачі 0,85 1,42 1,34 0,78 -0,27 -5,31 0,06 
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Продовження табл. Д.4 

 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Темп приросту 
чистої 
продукції -14,63 -939,70 -13,05 10,97 455,33 -11,12 110,09 
Темп приросту 
ресурсів 103,59 129,01 84,60 117,75 178,92 127,39 107,81 
Темп приросту 
ресурсовіддачі -0,14 -7,28 -0,15 0,09 2,54 -0,09 1,02 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 64565 52736 10382 -14274 116038 100554 100729 
Матеріальні 
затрати 47805 1820 57955 -24938 126820 -59229 -17119 
Амортизація 1362 3904 44596 -38718 -629 -153 -47 
Чиста 
продукція 15398 47012 -92169 49382 -10153 159936 160041 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 67039 -106579 12095 -5913 10445 26923 27512 
Матеріальні 
затрати 8604 16100 -10125 -9928 1031 43689 52467 
Амортизація 67 -87 690 129 -960 978 931 
Чиста продукція 58368 -122592 21530 3886 10374 -17744 8432 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 38261 41157 -42448 -61272 51044 54707 53732 
Матеріальні 
затрати 4831 41826 -15357 -60176 81764 2260 3271 
Амортизація 59 -96 -383 -1873 2005 -313 1317 
Чиста продукція 33371 -573 -26708 777 -32725 52760 52130 

ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації -60720 112371 -170068 16901 63837 -123562 450 
Матеріальні 
затрати 16321 130557 -78615 -128040 204883 -205109 -104107 
Амортизація 418 910 -348 -2144 1407 -779 328 
Чиста продукція -77459 -19096 -91105 147085 -142453 82326 91894 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 48363 -30136 20363 78044 70600 -42998 -2988 
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Продовження табл. Д.4 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

Матеріальні 
затрати -6486 2736 7060 64512 7316 68162 88162 

Амортизація -1421 -312 -401 -1114 9915 6751 4761 
Чиста 
продукція 
 56270 -32560 13704 14646 53369 -117911 -97911 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 41139 135768 -273 -153502 233597 -156964 -126964 
Матеріальні 
затрати 11042 86316 1105 3097 -12969 16920 16920 
Амортизація -27 659 2308 666 -11 1485 1385 
Чиста 
продукція 30124 48793 -3686 -157265 246577 -175369 -135369 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 99584 -172036 9008 -6425 6529 -1826 1743 
Матеріальні 
затрати -41734 -29297 -3382 -359 -2054 220 320 
Амортизація 2029 -423 -2232 337 -534 -2138 -2023 
Чиста 
продукція 139289 -142316 14622 -6403 9117 92 107 

Примітка: сформовано автором за [383] 

 
 

 



256 
 

 

 

ДОДАТОК Е 
Результати розрахунків кореляційної залежності* 

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

 

 
 

      Регрессионная статистика 
              Множественный R 0,682413 
              R-квадрат 0,465688 
              Нормированный R-

квадрат 0,10948 
              Стандартная 

ошибка 0,157162 
              Наблюдения 6 
              Дисперсионный анализ 
              

  df SS MS F 
Значимос

ть F 
          

Регрессия 2 0,064583 0,032292 
1,3073

48 0,390564 
          Остаток 3 0,0741 0,0247 

            Итого 5 0,138683       
          

  
Коэффицие

нты 
Стандартная 

ошибка 

t-
статист

ика 

P-
Значен

ие 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 
95,0% 

       
Y-пересечение -0,28215 0,605966 -0,46561 

0,6732
12 -2,2106 

1,64630
9 -2,2106 1,646309 

       
Переменная X 1 0,315974 0,240353 1,314626 

0,2801
04 -0,44894 

1,08088
5 -0,44894 1,080885 

       
Переменная X 2 0,00269 0,058317 0,04612 

0,9661
13 -0,1829 

0,18828
1 -0,1829 0,188281 

                       ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ 
                              Персентиль Y 
              8,333333333 0,120802 
              25 0,280486 
              41,66666667 0,349842 
              58,33333333 0,393086 
              75 0,440093 
              91,66666667 0,620513 
              Рис. Е.1. Виводи результатів моделювання в Excel* 

Примітка: сформовано автором за даними розрахунків та звітності підприємств [383]  
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Таблиця Е.1 

Розрахунок залежності ресурсовіддачі від визначених складових 
Підприємство 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Матеріаломісткість 

    
 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 0,41 0,43 0,54 0,43 0,65 0,58 0,655 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 0,20 0,16 0,15 0,83 0,49 0,35 0,716 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 0,67 0,60 0,39 0,59 0,70 0,02 1,461 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 0,10 0,27 0,48 0,76 1,23 0,01 0,865 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 1,06 0,78 0,49 0,69 0,63 0,71 0,811 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 0,60 0,67 0,59 0,61 0,61 1,17 1,238 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 0,35 1,05 0,20 7,94 0,27 0,68 0,866 

 
Амортизаціємісткість продукції 

  
 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 0,065 0,078 0,058 0,062 0,240 0,088 0,385 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 0,012 0,007 0,005 0,013 0,022 0,027 0,608 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 0,050 0,049 0,028 0,019 0,023 0,005 0,797 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 0,040 0,007 0,013 0,011 0,025 0,004 0,566 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 0,091 0,080 0,035 0,044 0,032 0,013 0,332 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 0,017 0,012 0,009 0,008 0,015 0,032 0,480 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 0,048 0,131 0,067 14,753 0,915 2,776 0,433 

 
Фондомісткість 

    
 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 0,702 0,643 0,438 0,478 0,705 0,670 1,017 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 0,082 0,061 0,036 0,202 0,192 0,207 0,642 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 0,299 0,242 0,128 0,075 0,156 0,533 1,334 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 0,483 0,089 0,131 0,080 0,191 0,161 0,588 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 0,826 0,459 0,243 0,291 0,219 0,491 0,475 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 0,213 0,167 0,127 0,079 0,199 0,467 0,611 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 0,455 1,045 0,465 149,273 17,802 46,610 0,23 
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Продовження табл. Е.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Оборотна фондомісткість 

   
 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 0,694 0,542 0,421 0,288 0,179 0,446 0,559 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 1,923 1,308 1,156 3,409 3,692 3,804 1,484 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 0,333 0,454 0,232 0,201 0,592 0,355 2,918 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 1,446 0,794 1,115 0,603 2,021 1,791 1,073 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 0,969 1,139 0,338 1,187 0,950 0,318 0,383 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 0,616 0,664 0,616 0,445 0,453 0,872 0,686 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 0,449 0,881 0,447 89,938 4,520 31,028 1,069 

 
Зарплатомісткість продукції 

   
 

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 0,096 0,057 0,051 0,055 0,067 0,076 0,044 
ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 0,046 0,038 0,029 0,132 0,087 0,123 0,710 
ПАТ Первухінський цукровий завод» 0,099 0,096 0,073 0,063 0,077 0,074 2,035 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 0,120 0,031 0,052 0,047 0,096 0,017 0,341 
ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 0,319 0,073 0,042 0,100 0,100 0,060 0,775 
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 0,072 0,038 0,045 0,036 0,046 0,084 0,453 
ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 0,016 0,057 0,043 2,420 0,093 0,248 0,661 

Примітка: сформовано автором за даними розрахунків та звітності підприємств [383] 

258 
 



259 

Таблиця E.2 
Показники рентабельності досліджуваних підприємств* 

Показники рентабельності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» 

Рентабельність продукції  -9,11 1,85 5,75 -10,83 -30,87 -9,23 -5,52 2,90 2,1 
Валова рентабельність продаж -2,76 6,85 9,15 -8,60 -38,41 -3,91 -0,81 7,25 6,78 
рівень рентабельності  -2,68 7,35 10,07 -7,92 -27,75 -3,77 -0,80 7,81 5,1 

ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 
Рентабельність продукції  1,37 -0,99 0,28 5,65 3,17 -19,35 0,46 -4,75 -3,2 
Валова рентабельність продаж 4,18 2,02 5,10 12,63 10,73 -14,76 14,49 1,55 1,34 
Рівень рентабельності  4,36 2,06 5,37 14,46 12,02 -12,86 16,94 1,58 1,3 

ПАТ Первухінський цукровий завод» 

Рентабельність продукції  8,23 26,07 11,64 3,86 -3,93 -16,05 3,42 20,12 
8,6 

Валова рентабельність продаж 14,87 27,38 16,22 7,62 2,37 -5,04 11,19 22,32 9,7 

Рівень рентабельності  17,47 37,70 19,36 8,25 2,43 -4,79 12,60 28,74 9,6 
ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 

Рентабельність продукції  -8,86 2,23 3,35 -3,77 -8,13 -2,51 1,86 2,28 
 

1,32 
Валова рентабельність продаж -3,46 3,05 5,72 -0,58 -4,84 -0,66 24,43 24,51 23,1 

Рівень рентабельності  -3,34 3,14 6,06 -0,58 -4,62 -0,66 -19,64 2,69 
 

2,3 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 

Рентабельність продукції  -33,41 76,73 10,30 14,72 0,00 0,74 11,08 5,77 
 

5,34 
Валова рентабельність продаж -43,24 48,49 11,49 15,61 3,46 2,39 30,06 9,86 9,43 
Рівень рентабельності  -30,19 94,14 12,99 18,50 3,59 2,45 42,98 10,94 9,54 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 
Рентабельність продукції  -0,31 7,72 5,08 8,47 0,69 -2,46 1,12 2,29 2.1 
Валова рентабельність продаж 0,95 8,11 5,69 8,46 1,59 -0,57 2,01 6,67 5,9 
рівень рентабельності  0,96 8,83 6,03 9,25 1,62 -0,57 2,05 7,15 6,1 

ПАТ «Шепетівський цукровий завод» 
Рентабельність продукції  -3,48 27,13 24,39 -86,45 -21,42 -56,89 13,84 15,12 12,1 
Валова рентабельність продаж 0,34 29,88 25,12 31,84 11,86 23,29 0,62 25,29 10,1 
Рівень рентабельності  0,34 42,61 33,55 46,71 13,45 30,37 0,9 28,85 11,3 

Примітка: сформовано автором за даними розрахунків та звітності підприємств [383] 
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ДОДАТОК Ж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Ж.1. Стратегічна карта СЗП для цукрового виробництва 

Примітка: сформовано автором за даними дослідження та удосконалення системи збалансованих показників [169]  
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Розрахунок та прогноз інтегрального показника ефективності 
функціонування підприємства  

 Рис. Ж.2. Поліноміальна функція тренду інтегрального показника 
ефективності

 
 

Рис. Ж.3. Прогноз змін ефективності інтегрального показника ефективності за 
даними  «Крижопільський цукровий завод» за 2011-2018 рр. 

Примітка: сформовано автором за даними розрахунків та звітності підприємств, 
управлінського обліку, відкритої звітності позиціонування підприємств в галузі та 
регіональній економіці [383] 
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ДОДАТОК З  

 

Таблиця З.1 
Показники виробництва основної та побічної продукції 

 
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 

Обсяги виробництва цукру, т 29495 36175 52534 76950 66490 34560 

Обсяги виробництва цукру, грн.  211624 239555 378978,7 271279 221624,3 

Обсяги виробництва меляси, т 11493 12214 19727 25560 22824 12127 

Обсяги виробництва меляси, грн  4581 8956 14910,3 11412 10914,3 

Обсяги виробництва сирого жому, т 181389 218712 375010 400124 309002 189991 

Обсяги виробництва сирого жому, грн 1094 1875 4001,2 309 189,9 

Склад витрат – відсоток від загальної  вартості      

Витрати назакупівлю цукрового буряку 

  

67 67 67 65 

Витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрового буряку 
  

7 7 7 7 

Витрати на допоміжні матеріали на технологічні цілі 
  

1 1 1 2 

Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі 

  

16 16 16 17 

Основна та додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

  

4 4 4 4 

Загальновиробничі витрати 

  

4 4 4 4 

Загальногосподарські (адміністративні)витрати 

  

1 1 1 1 

Примітка: сформовано автором за даними розрахунків показників виробництва досліджуваних підприємств  
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ДОДАТОК К 
 

Таблиця К.1 
Бюджет продаж цукрового заводу 

Показник 

1 
кв

ар
та

л 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

4 
кв

ар
та

л За рік 

1 2 3 4 5 6 
Очікуваний обсяг реалізації, т      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

    
 

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

    
 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

    
 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

    
 

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      
Очікувана ціна одиниці продукції, грн      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

    
 

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

    
 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

    
 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

    
 

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      
Дохід (виручка) від реалізації, тис.грн.      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

    
 

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 
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Продовження табл. К.1 
1 2 3 4 5 6 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

    
 

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

    
 

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      

Графік надходження грошових коштів 
Рахунки дебіторів на початок періоду      
Приток грошових коштів від продаж 1 кв.      
Приток грошових коштів від продаж 2 кв.      
Приток грошових коштів від продаж 3 кв.      
Приток грошових коштів від продаж 4 кв.      
Разом надходження грошових коштів      

Примітка: сформовано автором за даними спостережень підприємств цукрової галузі 
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Таблиця К.2 
Бюджет виробництва  

Показник 

1 
кв

ар
та

л 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

4 
кв

ар
та

л 

За рік 

1 2 3 4 5 6 
Очікуваний обсяг збуту, т      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

     

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

     

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      
Залишки готової продукції на кінець періоду, т      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

     

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

     

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      
Залишки готової продукції на початок періоду, 
т 

     

Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

     

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
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Продовження табл. К.2 
1 2 3 4 5 6 

Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

     

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      
Обсяг виробництва продукції, т      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi мiшки вагою 50 кг      
Цукор-пісок фас. у полiпропiленовi пакети вагою 1,0 
кг.  

     

Цукор-пісок фас. у паперовi пакети вагою 1,0 кг       
Желювальний цукор фас. у полiпропiленовi пакети 
вагою 1,0 кг 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 1,0 кг. 

     

Дрiбнокристалiчний цукор фас. у полiпропiленовi 
пакети вагою 0,5 кг. 

     

Білий пресований цукор (0,25 кг)      
Білий пресований цукор (0,5 кг)      
Білий пресований цукор (1,0 кг)      
Природний пресований цукор (0,25 кг)      
Природний пресований цукор (0,5 кг)      
Природний пресований цукор (1,0 кг)      
Цукор у стіках (1,0кг)      
Меляса      

Примітка: сформовано автором за даними спостережень підприємств цукрової галузі 
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Таблиця К.3 
Бюджет втрат при транспортуванні та зберіганні цукрового буряку 

Показник 

%
 в

тр
ат

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За рік 

Втрати 
буряка, 

т 

Втрати 
цукру, 

т 

Втрати 
буряка, 

т 

Втрати 
цукру, 

т 

Втрати 
буряка, 

т 

Втрати 
цукру, 

т 

Втрати 
буряка, 

т 

Втрати 
цукру, 

т 

Втрати 
буряка, 

т 

Втрати 
цукру, 

т 

Розвантажування та 
укладання буряка 
буртоукладальника
ми 

           

Зберігання 
цукрового буряка, в 
т.ч.: 

           

при 
довгостроковому, 
середньостроковому 

           

короткостроковому            
в бурачній            
Завантаження 
тракторною 
лопатою в 
автомобілі 

           

Автомобільне 
перевезення 

           

Вивантажування 
буряка із 
автомобілів та 
подача на завод 

           

Завантаження 
буряка в залізничні 
вагони 

           

Перевезення 
залізною дорогою 

           

Вивантаження із 
залізничних вагонів 
в бурачну 

           

Подача бульдозером 
у гідротранспортер 

           

Рух по 
гідротранспортеру 

           

При роботі 
буряконасосу 

           

При роботі 
камнепастки 

           

При роботі 
соломопастки 

           

При роботі 
бурякомийки 

           

Всього втрат            
Всього втрат 
бурякомаси 

           

Примітка: сформовано автором за даними спостережень підприємств цукрової галузі 
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Таблиця К.4 
Бюджет прямих витрат на матеріали 

Показник 

1 
кв

ар
та

л 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

4 
кв

ар
та

л 

За
 р

ік
 

1 2 3 4 5 6 
Обсяг виробництва цукру, т      
Середня дигестія цукрового буряку,%      
Середній рівень втрат цукристості буряків, %      
Середній вихід цукру, %      
Необхідна кількість цукрового буряку для переробки, т      
Залишки цукрового буряку на кінець періоду, т      
Залишки цукрового буряку на початок періоду, т      
Втрати цукрового буряку, т      
Загальна кількість цукрового буряку на період, т      
Витрати допоміжних матеріалів на 100 т переробки буряку, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Необхідна кількість допоміжних матеріалів на період, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Запаси допоміжних матеріалів на кінець періоду, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Загальна потреба в допоміжних матеріалах, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
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Продовження табл. К.4 
1 2 3 4 5 6 

Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Запаси допоміжних матеріалів на початок періоду, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Необхідні закупки допоміжних матеріалів, кг      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Ціна 1 т цукрового буряку, грн.       
Ціна одиниці допоміжних матеріалів, грн.      
Вапнякове каміння      
Соляна кислота      
Формалін       
Жир технічний      
Сода кальцинована      
Сода каустична      
Сірка       
Кокс       
……..      
Вартість закупівлі цукрового буряку, грн.       
Вартість закупівлі допоміжних матеріалів, грн.      

Примітка: сформовано автором за даними спостережень підприємств цукрової галузі 
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ДОДАТОК Л  
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

1. *Британська Н. Н., Левицька І. В. Інноваційні стратегії підприємства. 

Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал. 

Економічні науки. 2017. № 3, Том 1 (248). С. 110–118 (0,57 друк. арк., особистий 

внесок здобувача: 0,40 друк. арк., досліджено підходи науковців до класифікації 

інноваційних стратегій підприємств, чинники їх формування) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

2. Британська Н. Н. Аналіз ефективності виробництва засобами 

економічного моделювання. Формування ринкових відносин в Україні : збірник 

наукових праць. 2015. Вип. 2 (165). С. 90–96 (0,71 друк. арк.).  

3. ∗Британська Н. Н. Економічне моделювання ефективності 

цукробурякового виробництва. Науковий вісник Одеського національного 

економічного університету : збірник наукових праць. 2015. № 4 (224). С. 15–27 

(0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google 

Scholar (США), Social Science Open Access Repository (SSOAR)).  

4. *Британська Н. Н., Бойко В. О. Вплив факторів зовнішнього середовища 

на діяльність підприємств цукрової промисловості. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2015. Том 21, № 4. С. 81–90 (0,70 друк. арк., 

особистий внесок здобувача: 0,50 друк. арк., визначено фактори впливу 

зовнішнього середовища на діяльність підприємств) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus (Польща), 

                                                 
∗ Наукове фахове видання, яке включене до міжнародних наукометричних баз.  
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EBSCOhost (США), CABI Full Text, Universal Impact Factor (UIF), Google Scholar 

(США)).  

5. ∗Британська Н. Н. Факторний аналіз ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості України. Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. 2015. Том 21, № 6. С. 54–62 (0,70 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Іndex Copernicus 

(Польща), EBSCOhost (США), CABI Full Text, Universal Impact Factor (UIF), 

Google Scholar (США)). 

6. Британська Н. Н., Левицька І. В. Основні напрями підвищення 

ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових 

праць. 2015. Вип. 2 (22). С. 259–268 (0,63 друк. арк., особистий внесок здобувача: 

0,43 друк. арк., сформовано пріоритетні напрями для підвищення ефективності 

виробництва). 

7. Британська Н. Н. Необхідність державного регулювання 

цукробурякового виробництва. Економічний форум : науковий журнал. 2014. 

№ 1. С. 12–16 (0,50 друк. арк.).  

8. Британська Н. Н. Факторний аналіз ефективності промислового 

виробництва. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 

2014. Том 19, Вип. 5–6. С. 33–38 (0,60 друк. арк.).  

9. Британська Н.Н. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на 

функціонування підприємств цукрової промисловості Вінницької області. 

Галицький економічний вісник. 2008. № 6 (21). С. 88–96 (1,13 друк. арк.).  

10. Британська Н. Н. Стратегія ринку продукції цукробурякового 

виробництва. Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий 

журнал. 2008. № 4 (10). С. 54–56 (0,34 друк. арк.). 

11. Британська Н.Н. Інноваційно-інвестиційний розвиток як фактор 

підвищення конкурентоздатності бурякоцукрової галузі. Вісник Хмельницького 

                                                 
∗ Наукове фахове видання, яке включене до міжнародних наукометричних баз.  
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національного університету : науковий журнал. Економічні науки. 2007. 

Вип. 2 (91). С. 44–48 (0,52 друк. арк.).  

12. Британська Н. Н. Оцінка стану та тенденції розвитку цукробурякового 

підкомплексу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 

2006. № 19, Ч. ІІІ. С. 14–17 (0,48 друк. арк.).  

 

1.2. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави: 

  

13. Британська Н. Н. Стан та методика ефективного функціонування 

цукрової промисловості в Вінницькій області. Black Sea Scientific Journal of 

Academic Research. 2014. Vol. 13, Issue 06. Р. 105–110 (0,58 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Crossref (США), Іndex 

Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory (ULRICHSWEB), EBSCOhost 

Electronic Jornals Service (США), Open Academic Journals Index (США), 

ResearchGate (Німеччина), Google Scholar (США)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

14. Британська Н. Н. Ефективність функціонування підприємств цукрової 

промисловості як індикатор продовольчої безпеки. Глобальні виклики для 

сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 19–20 верес. 2019 р.). Київ : НУБіП України, 2019. 

С. 26–28 (0,18 друк. арк.).  

15. Британська Н. Н. Бюджетне планування на підприємствах цукрової 

промисловості. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали 

Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листоп. 2016 р.). Харків : ХНАДУ, 

2016. Т. 1. С. 19–21 (0,18 друк. арк.).  

16. Британська Н. Н. Вплив олігополії та монополії на ефективність. 

Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку 
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країни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18–19 листоп. 2016 р.). 

Дніпро : НО «Перспектива», 2016. Ч. 1. С. 87–89 (0,20 друк. арк.).  

17. Британська Н.Н. Методичні підходи до формування механізмів 

ефективного функціонування цукрової промисловості. Соціально-економічні 

проблеми регіонального розвитку : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 11–12 груд. 2008 р.). Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. 

С. 225–230 (0,33 друк. арк.).   

18. Британська Н. Н. Фактори підвищення ефективності виробництва 

підприємств цукрової промисловості. Соціально-економічні, політичні та 

культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : матеріали VІ Міжнар. 

наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Тернопіль, 16 квіт. 

2008 р.). Тернопіль : Видавництво ТОВ «АСТОН». Ч. 1. С. 60–62 

(0,18 друк. арк.). 

19. Британська Н. Н. Економічна ефективність розвитку бурякоцукрового 

підкомплексу. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки  

регіонів в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Ялта, 14–17 верес. 2007 р.). Вінниця : Центр підготовки навчальних 

та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2007. С. 17–20 (0,23 друк. арк.).  

20. Британська Н. Н. Стан та тенденції розвитку підприємств цукрової 

промисловості України. Проблеми економіки підприємств в умовах сталого 

розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 берез. 2007 р.). 

Київ : НУХТ, 2007. С. 52–53 (0,12 друк. арк.).  

21. Британська Н. Н. Напрями формування маркетингової програми 

розвитку цукрової промисловості України. Наукові дослідження – теорія та 

експеримент 2006 : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15–17 

трав. 2006 р.). Полтава : Видавництво «ІнтерГрафіка», 2006. Т. 9. С. 22–25 

(0,23 друк. арк.).  

22. Британська Н. Н. Теоретичні основи державного регулювання 

національної економіки. Управління організаційно-технічними та фінансово-

економічними змінами на промислових підприємства : матеріали Всеукр. наук.-



274 
 
практ. конф. (Київ, 23–24 берез. 2006 р.). Київ : НУХТ, 2006. С. 109 

(0,10 друк. арк.).  

23. Британська Н. Н. Управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Розвиток наукових досліджень 2005 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Полтава, 7–9 листоп. 2005 р.). Полтава : Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. 

Т. 9. С. 27–30 (0,15 друк. арк.).  

  

3. Опублікована праця, яка додатково відображає наукові результати 

дисертації:  

 

25. Британська Н. Н., Левицька І. В. Стратегії підприємства в процесі 

конкурентної боротьби. Економічні студії : науково-практичний економічний 

журнал. 2017. № 2 (15). С. 64–71 (0,93 друк. арк., особистий внесок здобувача: 

0,60 друк. арк., сформовано стратегії конкуренції, розширено перелік основних 

конкурентних стратегій та визначено особливості їх адаптації для 

використання на підприємстві).  
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Продовження Додатку Л 
 

Таблиця Л.1 
 

Апробація результатів дисертаційної роботи 
№ 
з/п Тип конференції Назва конференції Місце і дата проведення Тип 

участі 
1 2 3 4 5 

1. 
Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

Розвиток наукових 
досліджень 2005 

Полтава, Україна 
7–9 листопада 2005 р. 

Очна 

2. 

Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція 

Управління організаційно-
технічними та фінансово-
економічними змінами на 

промислових підприємства 

Київ, Україна 
23–24 березня 2006 р. 

Заочна 

3. 
Друга міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Наукові дослідження – 
теорія та експеримент 2006 

Полтава, Україна 
15–17 травня 2006 р. 

Очна 

4. 
ІІІ Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

Проблеми економіки 
підприємств в умовах 

сталого розвитку 

Київ, Україна  
15–16 березня 2007 р. 

Очна 

5. 

Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Сучасний стан і тенденції 
розвитку економіки 
регіонів в контексті 

євроінтеграційних процесів 

Ялта, Україна 
14–17 вересня 2007 р. 

Заочна 

6. 

VІ Міжнародна 
науково-теоретична 

конференція 
студентів, аспірантів 

і молодих вчених 

Соціально-економічні, 
політичні та культурні 

оцінки і прогнози на рубежі 
двох тисячоліть 

Тернопіль, Україна  
16 квітня 2008 р. 

Заочна 

7. 
Х Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

Соціально-економічні 
проблеми регіонального 

розвитку 

Дніпропетровськ,  
Україна 

11–12 грудня 2008 р. 

Заочна 

8.  

Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Національні особливості та 
світові тенденції соціально-

економічного розвитку 
країни 

Дніпро, Україна  
18–19 листопада 2016 р. 

Заочна 

9. 
Х Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

Проблеми та перспективи 
розвитку підприємництва 

Харків, Україна 
25 листопада 2016 р. 

Заочна 

10. 
II Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

Глобальні виклики для 
сільського господарства та 

харчової промисловості 

Київ, Україна 
19–20 вересня 2019 р. 

Очна   
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