
 



підприємств цукрової промисловості є актуальною та потребує нових підходів 

до обґрунтування, розрахунку та прогнозування індикативних показників 

економічної ефективності підприємства.   

Тема наукового дослідження, вибрана Британською Наталією Натанівною 

має науково-теоретичну та практичну значимість, обумовлена також 

позиціонуванням цукрової промисловості в концепціях продовольчої безпеки 

та оптимального використання національних ресурсів аграрного сектора 

України. Тематика дисертації, її науково-дослідна та практична спрямованість 

підтверджена участю автора у виконанні науково-дослідних робіт Вінницького 

національного аграрного університету за темою «Дослідження розвитку 

трансформаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля» (номер 

державної реєстрації 0115U001345) та науково-дослідної роботи Національного 

університету харчових технологій за темою «Формування комплексної системи 

управління господарськими ризиками підприємств харчової промисловості» 

(номер державної реєстрації 0115U000377).  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату дозволяє зробити 

висновок щодо обґрунтованого дослідження питань проблематики оцінювання 

економічної ефективності підприємств цукрової промисловості. Автором 

отримані оригінальні результати щодо удосконалення наукових підходів як до 

комплексного оцінювання економічної ефективності, так і до ситуативних 

досліджень окремих напрямів господарської діяльності підприємств 

промисловості. 

Мета дослідження полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні 

напрямів ефективного розвитку підприємств цукрової промисловості та у 

розробці практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності 

підприємств галузі,  відповідає визначеним завданням, ознакам наукової 

новизни та сформованим висновкам за результатами дослідження. Це 



підтверджує системну обґрунтованість визначених методів дослідження та 

оригінальність запропонованих шляхів підвищення рівня економічної 

ефективності. 

Автором проаналізовано дані вітчизняних та зарубіжних періодичних 

видань, використані та оброблені дані Державної служби статистики України, 

галузевих джерел інформації; результатів спостереження та опитування 

керівництва і фахівців, фінансової звітності визначених підприємств цукрової 

промисловості, що дозволило одержати обґрунтовані та достовірні дані для 

оцінювання показників ефективності, сформувати та підтвердити наукові 

гіпотези, положення, висновки та рекомендації.   

Дисертаційна робота Британської Наталії Натанівни містить глибокий 

аналіз розвитку цукрової промисловості на різних економічних рівнях, але 

головною метою дослідження є розробка рекомендацій для формування 

системи оцінювання економічної ефективності та методів її підвищення за 

різними напрямами управління та господарської діяльності. Авторське бачення 

є обґрунтованим та доведеним відповідно таких основних питань як: 

- формування показників економічної ефективності виробництва;  

- запровадження системи збалансованих показників, що охоплює всі 

напрями діяльності підприємства; 

- формування інтегрального показника економічної ефективності; 

- врахування соціальної складової; 

- розробка методів підвищення ефективності за стратегічними 

напрямами розвитку підприємства, зокрема удосконалення систем управління 

фінансами; логістики; диверсифікації виробництва, ресурсозбереження.  

Структура та зміст дисертації є системними та логічними. Так, в першому 

розділі розглянуті питання сутності та форм економічної ефективності 

підприємств (с. 29-52), загальні принципи розробки системи показників 

економічної ефективності виробництва (с. 52-67) та методичні підходи до 

економічного аналізу показників економічної ефективності (с. 67-75).  

Визначені методи та теоретичні підходи в першому розділі одержали розвиток 



в другому розділі і доповнені результатами аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовищ функціонування підприємств цукрової промисловості 

(с. 79-105), оцінками ефективності виробництва (с. 106-116) та факторним 

аналізом ефективності виробництва  підприємств цукрової промисловості 

(с. 117-129).  

Третій розділ присвячений шляхам підвищення економічної ефективності 

підприємств цукрової промисловості, серед яких увага фокусується на 

запроваджені системи збалансованих показників, що містить інтегральний 

показник ефективності та індикатори за напрямами (с. 135-143). Більш детально 

розглянуті питання удосконалення фінансового планування та контролю 

(с. 165-181) та методи покращення сировинного забезпечення та логістики 

(с. 181-196). 

Обґрунтованість одержаних результатів підтверджується логічною 

структурою дисертаційної роботи, системним представленням достовірних 

наукових результатів, відповідністю завдань дослідження, висновків та 

елементів наукової новизни, а також використанням таких наукових методів 

дослідження як аналіз та узагальнення теорій та концепцій; наукова абстракція 

та історизм; статистичний, фінансово-економічний та факторний аналіз; 

системний та комплексний аналізу, структуризація та групування, 

порівняльний аналіз, економіко-математичне моделювання, таксономічний 

аналіз, візуальне моделювання тощо. 

Представлене наукове дослідження Британської Наталії Натанівни є 

відповідним за змістом, назвою дисертації, її меті та структурі.  В роботі 

повною мірою відображено особистий внесок здобувача та оригінальність 

наукових результатів.  

 

Наукова новизна одержаних результатів та їх достовірність 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні та 

розвитку науково-методичних та прикладних підходів оцінювання економічної 

ефективності підприємств цукрової промисловості для внесення змін в систему 



управління та виробництва для підвищення рівня економічної ефективності. 

Зокрема, Британською Наталією Натанівною удосконалено систему 

збалансованих показників Нортона-Каплана для запровадження комплексного 

оцінювання економічної ефективності функціонування підприємства цукрової 

промисловості, яка передбачає оцінювання економічної ефективності за 

проекціями  виробництва, матеріальних ресурсів (сировинних зон, логістичних 

потужностей, виробничих процесів), фінансово-бюджетних ресурсів; 

продуктивності праці й соціальної захищеності персоналу; ефективності 

управлінських процесів та ресурсозбереження на основі розрахунку та 

моніторингу внутрішніх управлінсько-облікових, узагальнюючих показників 

ефективності (с. 139). 

Удосконалено систему внутрішнього управління фінансовими ресурсами 

на підприємствах цукрової промисловості, що містить взаємозв’язану систему 

бюджетів відповідно до виробничих та управлінських процесів та фокусується 

на визначенні центрів доходів і витрат за напрямами підвищення ефективності з 

можливістю моніторингу основних показників (с. 179). 

В роботі удосконалено науково-методичний підхід до формування 

системи взаємовідносин цукрового заводу з постачальниками сировини на 

принципах логістики, який дозволяє врахувати особливості розміщення зон 

вирощування сировини та її використання в процесах бурякоцукрового 

виробництва, мінімізувати втрати якісних параметрів сировини у товарорусі, 

оптимізувати транспортні витрати (с. 187). 

Подальший розвиток набула система оцінювання економічної 

ефективності функціонування підприємств цукрової промисловості, яка  

використовує змішану кратну адитивно-мультиплікативну модель та дозволяє 

розрахувати й відобразити узагальнюючий та інші показники складових 

економічного та соціального розвитку підприємства для подальшого 

моніторингу, внесення змін в управлінських та виробничих процесах, стратегії 

розвитку підприємства (с. 127-128; с. 136).  

Гіпотеза врахування результатів діяльності господарюючого суб’єкта на 



мікро-, мезо- та макрорівнях за виробничими та соціальними напрямами 

діяльності відображена та підтверджена в науково-методичному підході до 

розрахунку узагальнюючого показника економічної ефективності виробничої 

діяльності цукрового заводу (с. 137; с. 139).  

Набули подальшого розвитку напрями диверсифікації виробничої 

діяльності цукрових заводів, зокрема автор акцентує увагу на запровадженні та 

розвитку виробництва сухого жому, біогазу, пектину, біоетанолу, розширення 

асортименту продукції, відмови від монопродуктового виробництва, яке 

дозволить мінімізувати ризики втрати ефективності на основі збалансованого 

підходу гнучкого товарного планування, що найбільш доцільно у періоди 

перенасичення ринку основною продукцією (с. 144; с. 152; с. 161).  

Таким чином, представлені ознаки наукової новизни удосконалюють та 

розвивають напрямок оцінювання економічної ефективності та пошук шляхів її 

підвищення для підприємств цукрової промисловості на теоретичному та 

прикладному рівнях.  

 

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 мікро-рівнях. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в уточненні змісту та 

особливостей основних дефініцій дослідження – «економічна ефективність»; 

«соціальна ефективність», «економічна ефективність виробництва». 

Наукову значущість дослідження яскраво характеризує удосконалені 

підходи до формування системи збалансованих показників; методів розрахунку 



показників ефективності виробництва, гіпотези запровадження планування за 

визначеними проекціями та показниками з подальшим моніторингом та 

контролем.  

Практичне значення мають запропоновані схеми системи управління 

фінансовими ресурсами. Прикладний характер мають методи організації 

сировинного забезпечення та транспортної логістики; ресурсозбереження; 

запровадження повного циклу виробництва основної та побічної продукції.  

Практичне значення має запропоноване бачення економічної 

ефективності як комплексної системи оцінювання за проекціями збалансованих 

показників (с. 140-146). Крім того, схеми та моделі фінансового управління 

(с. 152-171), логістики, диверсифікації (с. 169-170; с. 175-188), оцінювання 

показників виробництва (с. 106-116) можуть бути основою для запровадження 

на підприємствах промисловості.   

Автор обґрунтовує потребу оцінювання розвитку галузевого кластеру на 

рівні регіону, що може бути використано у діяльності Департаменту 

агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 

(довідка № 04-02-24/351 від 25.02.2016 р.).  

Розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 

оцінювання ефективності на підприємствах цукрової промисловості 

запроваджені на таких підприємствах, як: 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.).  

Отримані наукові теоретичні результати та практичні розрахункові 

приклади 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.) 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.). 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях  

Наукові результати досліджень автора достатньо повно висвітлені у 

фахових виданнях та обговорені на 10 міжнародних і вітчизняних науково-

практичних конференціях із публікацією тез доповідей.  

Оригінальність та достовірність досліджень представлена 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, 1 стаття в іншому виданні.  

Наукові результати, висновки, рекомендації, які сформульовані та 

представлені в дисертації належать особисто автору. З наукових праць, виданих 

у співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистої 

роботи здобувача. Особистий внесок дисертанта в науковий доробок 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  

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

науковою працею. Зміст роботи містить вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел та додатки. Результати дослідження викладено на 175 

сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 10 додатків, 28 рисунків, 

24 таблиці. Загальний обсяг дисертації складає 281 сторінку. 

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 



Стиль викладення матеріалів дослідження вирізняється системним 

підходом, має науковий характер, логічну обґрунтованість та послідовність, 

відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня. 

Робота написана українською мовою. Мета дослідження відповідає темі 

дисертаційної роботи та розвивається у логічно узгоджених та структурно 

сформульованих завданнях відповідно до теми дослідження та очікуваних 

результатів.   

В додатку роботи представлені довідки щодо впровадження практичних 

результатів дослідження. Апробація результатів була здійснена на 10 науково-

практичних конференціях та наукових заходах різного рівня.  

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень дисертації 

Автореферат достатньо повно відповідає положенням дисертації, 

винесеним на захист, надає інформацію щодо наукової новизни, практичної 

цінності, висновків та рекомендацій, ґрунтовно розкриває всі положення 

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

здобутки, що виносяться на захист.  

Зміст автореферату, мета, завдання, елементи наукової новизни та 

висновки ідентичні з основними положеннями дисертації.  

 

Дискусійні положення та зауваження   

Оцінюючи представлену дисертаційну роботу в цілому позитивно, слід 

відмітити дискусійні положення та висловити наступні зауваження: 

1. В першому розділі автором представлена структурно-логічна схема 

аналізу економічної ефективності підприємств цукрової промисловості, яка 

містить  зв’язок процедур та цілей для досягнення основної мети – підвищення 

ефективності функціонування підприємств цукрової промисловості (с. 72). 

Проте, визначені цілі недостатньо корелюють з напрямами підвищення, 

представленими в третьому розділі дослідження.  



2. В другому розділі автором детально розглянуті показники ефективності 

виробництва, зокрема ресурсовіддачі та рентабельності, їх факторний аналіз. 

Було б доцільно, проекцію виробництво в системі збалансованих показників 

(с. 140) розглянути на основі цих коефіцієнтів.  

3. На с. 140 серед проекцій системи збалансованих показників визначені 

такі проекції як управління (що включає в себе логістику) і окрема проекція – 

Логістика, що є дублюванням. Однак, незрозумілим є зв’язок між проекціями – 

трудові ресурси та персонал, що доцільно було б конкретизувати.  

4. На с. 141 представлено таблицю показників ефективності 

функціонування підприємства «Крижопільський цукровий завод» та графіки 

прогнозування показника ефективності. На нашу думку, було б доцільно 

вказати методику моніторингу цього показника та його складових, а також 

зазначити яким чином на підприємстві планується виконувати діагностику 

ефективності та за який час вносити зміни за результатами.  

5. На с. 180, рис. 3.8 представлено схему бюджетного планування та 

варіативних стратегій розвитку. Така схема була б більш обґрунтованою та 

практично значущою, як і схема формування бюджету на с. 179 (рис. 3.7) при 

умові її деталізації на прикладах розрахунку бюджетів за показниками їх 

виконання. Конкретні ситуативні метрики формування показників бюджету на 

основі визначеної методики дозволяють більш точно сформувати рекомендації 

для моніторингу показників бюджетного планування та контролю, що підсилює 

практичну значущість дослідження теми запровадження схеми бюджетного 

планування та варіативних стратегій розвитку за напрямами розвитку 

ефективності функціонування підприємства.  

6. Виконані розрахунки організації транспортної логістики (с. 186-188) 

було б доцільно узагальнити для варіантів різних схем розташування 

сировинних зон та виробництва і представити в узагальнюючій таблиці, яка 

могла би бути основою для прийняття управлінських рішень щодо вибору 

варіантів організації логістичних схем. 



7. Розглядаючи можливість виробництва біоетанолу (с. 190-192) автор 

зазначає, що сировиною є не тільки буряк, а і напівпродукти цукрового 

виробництва, але крім аналізу використання різної сировини для переробки 

було б доцільно представити методику прийняття рішення для менеджерів 

підприємств, зокрема керівників виробництва (с. 189-196). 

8. Підрозділ 3.3. сформульовано як «Підвищення показників економічної 

ефективності шляхом вирішення проблем сировинного забезпечення», але 

автором також розглянуто не тільки концепції логістики, а і використання 

єдиного циклу виробництва. На с. 196 зазначено, що запровадження схеми 

варіативної переробки буряку може бути враховано при розрахунку показників 

економічної ефективності, але незрозуміла методика такого розрахунку та 

визначення коефіцієнтів запровадження інновацій, екологічності, 

ресурсозбереження тощо. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

Публікації автора достатньо повно висвітлюють основні положення, 

елементи наукової новизни та результати аналітичних досліджень. Автореферат 

дисертації за змістом, структурою та основними прикладами відповідає 

дисертації. Мета, завдання, елементи наукової новизни та висновки, 

представлені в авторефераті та дисертації є ідентичними. 

За змістом проведених досліджень робота відповідає спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

Дисертаційна робота Британської Наталії Натанівни на тему «Економічна 

ефективність підприємств цукрової промисловості» є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, містить нові теоретичні узагальнення та науково-

методичні підходи до вирішення актуального наукового завдання щодо 

формування та функціонування системи оцінювання ефективності підприємств 

цукрової промисловості.  

 



 


