
 



діяльності аграрних підприємств; науково-дослідними роботами Національного 

університету харчових технологій за темою «Формування комплексної системи 

управління господарськими ризиками підприємств харчової промисловості» 

(номер державної реєстрації 0115U000377), де автором запропоновано 

комплекс інноваційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

використання ресурсів у господарській діяльності підприємства.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є обґрунтованими та достовірними, базуються на теоретичних та 

науково-практичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів, офіційних 

даних Державної служби статистики України, законодавчих та нормативно-

правових актах, даних вітчизняних та зарубіжних періодичних видань, 

галузевих джерелах інформації; результатах спостереження функціонування 

визначених підприємств цукрової галузі та опитування керівництва і фахівців 

підприємств, підтверджується фундаментальністю науково-методичних 

концепцій дослідження, глибиною аналізу джерел інформації з розглянутої 

проблематики, результатами економічного аналізу, розрахунками показників 

ефективності. 

Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату дозволяє 

констатувати глибину розроблення автором досліджуваної проблематики, 

суттєву новизну представленого наукового доробку. Завдання співвідносяться з 

ознаками наукової новизни дослідження, висновками щодо отриманих 

результатів та рекомендаціями до впровадження, що свідчить про системність 

та оригінальність обраних автором шляхів вирішення зазначених завдань. 

Дисертаційна робота Британської Наталії Натанівни охоплює широке 

коло питань, проте основним, безсумнівно, є удосконалення  методів та 

інструментів оцінювання економічної ефективності функціонування 

підприємств цукрової галузі на мікрорівні, з врахуванням позиціонування 

підприємства на мезо- та макрорівнях. Дисертант належним чином обґрунтовує 

власне бачення та пропонує запровадження інтегрального показника 

ефективності, що складається з двох складових за адитивно-мультиплікативною 

моделлю, які дозволяють сформувати індикатори щодо виконання основних 

стратегічних напрямів діяльності підприємства та визначених показників 

ефективності виробництва; соціального розвитку; запровадження систем 

енергозбереження, логістичних ланцюгів тощо.  

При підготовці дисертаційної роботи використано значний обсяг 

спеціальної інформації, всі розділи містять схеми, таблиці, посилання на 

інформаційні джерела. Автором вдало підібрано методи проведення 

дослідження, а саме: методи аналізу та узагальнення теорій та концепцій – для 

формування теоретичних та науково-практичних результатів досліджень (с. 29-

67; с. 133-164); метод наукової абстракції та історизму – для дослідження 

сутності, форм та особливостей ефективності економічної діяльності 

підприємств (с. 52-67); статистичного, фінансово-економічного та факторного 



аналізу – для аналізу стану ефективності функціонування підприємств цукрової 

промисловості (с. 79-129); методи системного та комплексного аналізу, 

структуризації та групування, таксономічного аналізу, візуального 

моделювання – при узагальненні й оцінюванні сучасного стану та одержанні 

прогнозних розрахунків розвитку підприємств цукрової промисловості та галузі 

в цілому (с. 106-129), дослідженні факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовищ на функціонування підприємств цукрової 

промисловості (с. 29-52; с. 133-164), формуванні концепції ефективної 

логістики, сировинного забезпечення (с. 181-196).  

Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження, поставлені мету та завдання. З 

точки зору мети дослідження й вирішених у процесі її досягнення завдань, 

предмету та об’єкту досліджень назва дисертації «Економічна ефективність 

підприємств цукрової промисловості» повністю відповідає її змісту. Наукове 

дослідження Британської Наталії Натанівни представляє собою самостійну 

наукову роботу, яка є завершеною і в повному обсязі відображає підготовлені 

для публічного захисту наукові положення, результати теоретичних і 

розрахункових досліджень, а також дані про їх практичне впровадження, 

повною мірою відображає особистий внесок здобувача в розвиток такої галузі 

економічної науки як економіка та управління підприємствами. 

Отримані здобувачем результати дисертаційної роботи, достовірність та 

об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується логічною завершеністю 

виконаної дисертації, апробацією результатів дослідження на багатьох науково-

практичних та міжнародних конференціях, публікацією у наукових фахових 

виданнях, впровадженням авторських пропозицій у діяльність підприємств 

цукрової галузі України.  

 

Наукова новизна одержаних результатів та їх достовірність 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретико-методичних засад та удосконаленні системи показників ефективності 

підприємств цукрової промисловості, відповідно до форм прояву ефективності 

функціонування підприємства, яка включає в себе внутрішні управлінсько-

облікові показники, адаптовані до галузевих особливостей та узагальнюючі 

показники ефективності за напрямами виробничо-економічного та соціально-

економічного розвитку. До основних положень дисертації, які визначають її 

наукову новизну, належать такі: 

− удосконалено систему збалансованих показників Нортона-Каплана для 

запровадження комплексного оцінювання економічної ефективності 

функціонування підприємства цукрової промисловості, яка містить складові 

використання залучених у процес виробництва матеріальних ресурсів 

(сировинних зон, логістичних потужностей, виробничих процесів), фінансово-

бюджетних ресурсів, проєкцій оцінювання продуктивності праці й соціальної 

захищеності персоналу; ефективності управлінських процесів та 

ресурсозбереження (с. 137-141);  



− удосконалено методику формування системи внутрішнього управління 

фінансовими ресурсами на підприємствах цукрової промисловості, що 

ґрунтується на методі бюджетування. Така методика акцентує увагу на 

комплексі бюджетів як єдиного циклу виробництва основної та побічної 

продукції, що дозволяє збалансувати виробництво різних видів продукції; 

визначити центри доходів та витрат для кожного окремого бюджету, зокрема 

для бюджетів побічної продукції, енерговитрат; транспортування та зберігання 

сировини, а також передбачає запровадження моніторингу системи 

бюджетування на основі сучасних управлінських та інформаційних технологій; 

оцінювання ефективності переробки побічної продукції; оптимізації процесів 

переробки сировини та використання ресурсів (с. 171-181); 

− удосконалено науково-методичний підхід до формування системи 

взаємозв’язків цукрового заводу з постачальниками, що дозволяє оптимізувати 

процеси переробки сировини та використання ресурсів виробників та 

постачальників (c. 183-190); 

− набули подальшого розвитку: система оцінювання економічної 

ефективності, що враховує узагальнюючий показник і такі показники як 

ресурсовіддача, ресурсозбереження, інноваційність, ринкова позиція тощо 

(с. 136-139); науково-методичний підхід до розрахунку узагальнюючого 

показника економічної ефективності виробничої діяльності цукрового заводу 

(с. 134-143); концептуальні засади до визначення напрямів диверсифікації 

виробничої діяльності цукрових заводів для збалансування товарної пропозиції 

цукру (с. 181-186; с. 191-196).  

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Британської Наталії Натанівни розвивають теоретичне розуміння сутності 

економічної ефективності, ефективності виробництва підприємств цукрової 

промисловості, розробки теоретико-методичних підходів щодо підвищення 

економічної ефективності підприємств цукрової промисловості.  

 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 

результатів  

Дисертаційна робота Британської Н.Н. є науковим внеском у розвиток 

теорії та практики оцінювання ефективності функціонування підприємств 

цукрової промисловості для удосконалення системи управління їх 

господарською діяльністю.  

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичне та практичне значення для економіки та управління на 

макро-, мезо- та мікрорівнях.  

Наукову значущість дослідження яскраво характеризує запропонована 

система збалансованих показників; удосконалені методики розрахунку та 

аналізу показників виробничої ефективності, визначення рангу підприємства в 

кластері, розрахунку та подальшого використання узагальнюючого показника 

ефективності. Автор детально розглядає та обґрунтовує нові підходи та схеми 

формування системи управління фінансовими ресурсами; логістики; 

ресурсозбереження; запровадження повного циклу виробництва основної та 



побічної продукції.  

Практичне значення  дослідження полягає в тому, що автор використовує 

отримані результати, які доведені до рівня методичних розробок та 

рекомендацій щодо вдосконалення системи оцінювання ефективності для 

подальшого використання результатів в системі управління на підприємствах 

цукрової промисловості: 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.). Крім того, запропонована 

система оцінювання рекомендована для запровадження на рівні регіону, що 

дозволить активно розвивати галузевий кластер (результати наукових 

досліджень використані у діяльності Департаменту агропромислового розвитку 

Вінницької обласної державної адміністрації (довідка № 04-02-24/351 від 

25.02.2016 р.).  

До основних розробок, які мають практичне значення, слід віднести: 

систему збалансованих показників (с. 139-144); науково-методичні підходи до 

формування системи  фінансового управління (с. 150-164); методичні підходи 

до побудови системи логістики (с. 181-187). 

Результати виконаних досліджень, що містять наукову новизну та 

практичне значення використовуються в навчальному процесі Вінницького 

фінансово-економічного університету при викладанні дисциплін «Економіка 

підприємства», «Державне регулювання економіки» та «Фінансовий 

менеджмент» (довідка № 124 від 22.10.2015 р.) та 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.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути успішно використані на 

підприємствах цукрової промисловості, оскільки удосконалені методичні 

підходи є уніфікованими та загальнодоступними, а дисертаційне дослідження у 

цілому має наукове та практичне значення.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях  

Основні наукові результати представлені в 24 наукових працях, у тому 

числі 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. Результати досліджень автора, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на 10 міжнародних і 

вітчизняних науково-практичних конференціях із публікацією тез доповідей.   

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 



пропозиції належать особисто автору, є її науковим доробком. 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. Особистий внесок дисертанта є 

достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає встановленим 

вимогам щодо публікацій основних положень дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. 

 

Оцінка змісту та достовірність отриманих результатів дослідження  

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Дисертаційна робота Британської Н.Н. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 

сторінках 175 сторінках; загальний обсяг роботи складає 281 сторінку. 

Дисертація містить 10 додатків, 28 рисунків, 24 таблиці.  

Робота написана українською мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого 

рівня, вирізняється науковістю, системністю, обґрунтованістю, логічністю та 

послідовністю. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. Зміст 

сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, їх 

кількість є достатньою для розкриття теми дисертації та досягнення 

поставленої мети. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 

логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацією результатів 

дослідження на 10 науково-практичних конференціях та наукових заходах 

різного рівня. Обґрунтовані в дисертаційній роботі положення щодо 

впровадження і практичної апробації методичного інструментарію використані 

в практичній роботі підприємств цукрової промисловості та Департаменту 

агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, що 

підтверджується відповідними довідками. 

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень дисертації 

Автореферат достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової 

новизни, представлені у дисертації, дає повне уявлення про наукові здобутки, 

що виносяться на захист.  

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

Висновки та рекомендації, опубліковані в наукових працях і авторефераті, 

частково відрізняючись деталізацією викладу, у значеннєвому відношенні 

ідентичні. 

 

Дискусійні положення та зауваження   

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків та 



рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме: 

1. Розглядаючи у першому розділі економічну сутність поняття 

«економічна ефективність», автором проаналізовані відомі визначення,  

сформовано власне, але недостатньо критично проаналізовані деякі визначення, 

які вже є застарілими для сучасного стану ринкових відносин та практики 

оцінювання економічної ефективності (с. 34-40, додаток А).  

2. Автором зазначено, що оцінювання економічної ефективності 

здійснюється за різноманітними методиками на рівні підприємства, регіону і 

держави, але недостатньо висвітлені протиріччя в різних методах оцінювання 

на теоретичному рівні та не сформовані рекомендації щодо удосконалення 

оцінювання діяльності підприємств промисловості на рівні регіону (с. 53-65; 

с. 135-138).  

3. Автором детально розглянуто показники ресурсовіддачі та 

рентабельності виробництва. Але узагальнюючий показник ефективності 

виробництва, теоретично сформований в п. 1.2 та використаний для розрахунку 

в  другому розділі, недостатньо обґрунтований в третьому розділі як один зі 

складових коефіцієнтів в інтегральному показнику ефективності (с. 136). Таким 

же чином можна було конкретизувати включення коефіцієнтів інновацій на 

прикладах удосконалення схем логістики та інструментів бюджетування; 

активізації процесів запровадження виробництва побічної продукції (c. 144-

164).  

4. Використовуючи системний підхід, автором адаптовано систему 

питань щодо ефективності функціонування підприємства цукрової 

промисловості. Але недостатньо обґрунтовано використання загальної схеми 

формування потреб діяльності підприємства (не має посилання і подальшого 

використання схеми в системі збалансованих показників (с. 33; с. 69; с. 140).  

5. Виконані розрахунки показників ефективності виробництва визначених 

підприємств в другому розділі було б доцільно скоротити та розрахунки 

узагальнюючого показника ресурсовіддачі та рентабельності представити в 

третьому розділі (c. 122-129).  

6. В розділі 3 автором досить повно розглянуті методи підвищення 

ефективності виробництва та, зокрема, її соціальної складової, а також 

загальної економічної ефективності функціонування підприємства, але не 

зовсім чітко прослідковується зв’язок з напрямами підвищення ефективності, 

що детально представлені в п. 3.2, 3.3. (с. 136-138).  

7. Розглядаючи можливість використання запропонованої системи 

збалансованих показників ефективності функціонування підприємства, автор 

недостатньо повно представляє рекомендації щодо внесення змін в процеси 

формування стратегій, процедур оцінювання, запровадження системи 

моніторингу показників (с. 140; с. 195).  

Разом з тим, виявлені недоліки та дискусійні положення не знижують 

теоретичної та науково-практичної значущості отриманих здобутків. Це 

дозволяє загалом позитивно  оцінити  актуальність  теми  дослідження,  ступінь  

 



 


