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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Анотація. Досліджено методичні аспекти оцінки ефективності розвитку цукрової проми-

словості. Запропоновано розуміти ефективний розвиток цукрової промисловості як довгот-
ривалий процес прогресивних внутрішніх трансформацій, що проявляється у поліпшенні си-
ровинно-технологічних, економічних та соціально-екологічних аспектів без погіршення рівня їх га-
рмонізації. Доведено, що ефективним розвитком з точки зору окремого підприємства є зміни 
у сфері виробництва цукру, котрі поліпшують його здатність отримувати максимальний 
прибуток, тобто відповідати поточним вимогам ринку та споживача, з точки зору галузі – 
здатність найбільш повного задоволення потреб країни в цукрі на основі раціонального вико-
ристання всіх видів національних ресурсів, що гарантує її внутрішню економічну безпеку та 
зовнішню конкурентоспроможність. 

Обґрунтовано доцільність використання методичного підходу, котрий органічно поєднує 
узагальнюючий показник з частковими критеріями відповідно до визначених першочергових 
аспектів розвитку. 

Ключові слова: ефективність, розвиток, ефективність виробництва, ефективність ро-
звитку, цукрова промисловість, методика. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ  

 
Аннотация. Исследованы методические аспекты оценки эффективности развития са-

харной промышленности. Предложено понимать эффективное развитие сахарной промыш-
ленности как длительный процесс прогрессивных внутренних трансформаций, проявляю-
щихся в улучшении сырьевых, технологических, экономических и социально-экологических 
аспектов без ухудшения уровня их гармонизации. Доказано, что эффективным развитием с 
точки зрения отдельного предприятия являются изменения в сфере производства сахара, 
которые улучшают его способность получать максимальную прибыль, то есть соответ-
ствовать текущим требованиям рынка и потребителя, с точки зрения отрасли – способ-
ность наиболее полного удовлетворения потребностей страны в сахаре на основе рацио-
нального использования всех видов национальных ресурсов, что гарантирует ее внутрен-
нюю экономическую безопасность и внешнюю конкурентоспособность. 

Обоснована целесообразность использования методического подхода, который органич-
но сочетает обобщающий показатель с частным критериям в соответствии с установ-
ленными первоочередными аспектами развития. 

Ключевые слова: эффективность, развитие, эффективность производства, эффек-
тивность развития, сахарная промышленность, методика. 
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Abstract. Methodological aspects of evaluating the effectiveness of the sugar industry are investi-
gated. It is proposed to understand the effective development of the sugar industry as a long-term 
process of progressive internal transformation, which manifests itself in improving the raw technologi-
cal, economic, social and environmental aspects without reducing the level of harmonization. It is 
proved that effective development in relation to individual enterprise is changes in the production of 
sugar, which improve its ability to maximize profits, that meet current market requirements and con-
sumer, in relation to area – the ability to meet the needs of the country in sugar-based on the rational 
use of all kinds of national resources that guarantee internal security and external economic competi-
tiveness. 

The expediency of using methodical approach, which combines synthesis rate with partial criteria 
according to define priority aspects of development is grounded. 

Keywords: efficiency, development, production efficiency, the effectiveness of development, the 
sugar industry, technique. 

 
Постановка проблеми. Посилення процесів глобалізації і початок світової продовольчої 

кризи актуалізують проблеми інтеграції стратегічних агропродовольчих комплексів України у 
планетарну систему ефективного використання сировинного і виробничого потенціалів, потре-
бують визначення пріоритетів вітчизняної аграрної політики, розробки і запровадження відтво-
рювальних механізмів цілеспрямованого регулювання товарних ринків в умовах відкритої еко-
номіки. 

За цих обставин національний агропродовольчий комплекс може здійснити прорив на світо-
вому продовольчому ринку, оскільки його можливості, на відміну від розвинених країн ЄС, ще не 
вичерпані, більше того, задіяна лише третина продуктивних сил природи і суспільства. 

Підвищення вимог до якості та екологічної безпечності продуктів харчування, переорієнтація 
експортного потенціалу внаслідок загострення економічних і політичних відносин з Росією сфо-
рмували низку об’єктивних передумов для розгляду проблем розвитку цукрової промисловості 
України на якісно новому рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефектив-
ності функціонування цукрової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції знай-
шли відображення у працях багатьох провідних економістів, зокрема О. М. Бородіної, П. П. Бо-
рщевського, Б. В. Буркинського , О. І. Дація, С. М. Кваші, М. Ф. Кропивка, А. С. Лисецького, Ю. О. 
Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблука, М. П. Сичевського, С. А. Стасіневича, Л. Г. Чер-
нюк, О. М. Шпичак, О. В. Шубравської та інших. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не дивлячись на досить вагомий 
теоретико-методологічний доробок у сфері функціонування і розвитку цукрової промисловості 
України, підвищена увага відводиться саме сировинному сегменту, натомість проблеми ефекти-
вності виробництва цукру, роботи цукрових заводів в умовах надмірного надлишку потужностей 
для задоволення потреб внутрішнього ринку потребують глибокого осмислення і комплексних 
критеріальних оцінок. 

Мета статті. Головною метою даної статті є формування методики оцінки ефективності фун-
кціонування цукрової промисловості України в умовах посилення процесів євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Поглиблення вивчення наукового доробку вітчизняних і зару-
біжних вчених виявили наявність різних підходів до вирішення проблеми формалізованої оцінки 
ефективності розвитку цукрової промисловості. Недоліком переважної більшості існуючих мето-
дик є включення показників, що характеризують результати діяльності інших суб’єктів, найчас-
тіше сировинної сфери, котрі хоч і впливають прямо чи опосередковано на ефективність розвит-
ку цукрової промисловості, однак не виступають її базовими індикаторами. 

Щодо сутності самого поняття «ефективність розвитку», то варто зазначити, що єдиної тер-
мінології сучасна вітчизняна наука також не пропонує. 

На нашу думку, під розвитком цукрової промисловості слід розуміти довготривалу сукупність змін 
якісних та кількісних характеристик, котрі при взаємодії та взаємодоповненні забезпечують поліпшення 
технологічних, економічних, сировинно-ресурсних та соціально-екологічних умов виробництва кінцево-



Науковий вісник Полісся № 4 (4), 2015                                                 Scientific bulletin of Polissia № 4 (4), 2015 
 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

 45 
Бутко М. П., Онищук. Ю. В. 2015 

 

го продукту – цукру, з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб населення, промисло-
вості та суспільства у динамічному конкурентному середовищі. 

Натомість ефективним розвитком цукрової промисловості доцільно вважати довготривалий 
процес технологічних, маркетингових, інноваційних та управлінських внутрішніх трансформацій, 
що проявляються у поліпшенні сировинно-ресурсних, економічних та соціально-екологічних аспек-
тів задля отримання синергічного ефекту від функціонування бурякоцукрового комплексу в цілому.  

Саме тому відправною точкою розробки власної методики оцінки ефективності розвитку цук-
рової промисловості пропонуємо вважати діагностику ознак розвитку, формулювання мети та 
його напрямів. 

Узагальнюючи існуючі доробки теоретико-методологічного та прикладного характеру, спря-
мовані на дослідження розвитку цукрової промисловості, можна стверджувати, що: 

– розвиток має процесний характер, оскільки, зважаючи на певну інерційність об’єкта та 
наявність часового лагу між імпульсом розвитку та відповідними йому змінами розвитку, 
йому властива довготривалість; 

– розвиток з позицій іманентних властивостей безпосередньо пов’язаний зі змінами потен-
ціалу цукрової галузі; 

– джерелами розвитку можуть стати як внутрішні зміни, так і зовнішні фактори, а форма 
прояву їх дії набувати екстенсивного чи інтенсивного впливу; 

– розвиток повинен носити прогресивний характер, спрямовуючи всі зусилля на досягнення 
глобальної місії, котра для цукрової промисловості полягає у максимальному задоволенні 
потреб суспільства у продукції високої якості; 

– розвиток має базуватись на досягненнях науки, активізації інноваційних процесів, що до-
зволить постійно оновлювати асортимент продукції, підвищувати її якість та екологіч-
ність, зменшувати енерго- та ресурсоємність виробництва. 

Серед значного методичного доробку, що існує у сфері оцінки ефективності розвитку 
суб’єктів цукрової промисловості можна виділити чотири підходи. Перший підхід базується на 
оцінці рівня ефективності розвитку виробників цукрової сфери через використання часткових 
показників, серед яких, окрім загальноприйнятих (собівартість, обсяг продукції, рентабельність, 
ціна, фондовіддача, коефіцієнт використання потужностей тощо) та врахування специфічних 
галузевих індикаторів, є наступні показники: обсяг заготівлі та переробки буряків; рівень втрат 
сировини при зберіганні цукру у виробництві; тривалість сокодобування; вміст цукру в мелясі; 
коефіцієнт заводу; різниця між цукристістю буряків та виходом цукру тощо [5,6,9]. 

Другий підхід представляє групу науковців, котрі пропонують об’єднувати часткові показники 
у групи, які характеризують окремі аспекти ефективності або розвитку сфери цукрового вироб-
ництва. В якості критеріальних вимірів пропонується використовувати п’ять груп показників, які 
характеризують виробництво цукрових буряків; матеріаломісткість виробництва цукру; викорис-
тання основних фондів; продуктивність праці; результативність виробництва цукру [5,11]. 

Зокрема, професори Пономаренко В. С. та Гонтарева І. В. ефективність розвитку цукрової 
промисловості розглядають через наявність потенціалу, якість його використання, бажання та 
згоду стейкхолдерів. 

У багатьох наукових роботах виокремлюються також критерії ефективного розвитку виробни-
чого, ринкового, фінансового потенціалів та їх спрямованості на прирощення вартості. 

На нашу думку, зазначені підходи спираються на одночасне залучення до аналізу широкого 
кола індикаторів, навіть якщо вони згруповані, однак не дозволяють дати комплексну оцінку що-
до рівня ефективності розвитку суб’єкта дослідження. 

Одночасно вважаємо, що розвиток являє собою поняття відносне, і тому для найбільш адек-
ватної оцінки він повинен виражатися відносними показниками, тобто вимірюватись у порівнянні 
з іншими величинами. Більш того, використання абсолютних показників без їх співставлення з 
нормативними величинами (середніми, оптимальними, базовими тощо) не дає можливості оці-
нити саме розвиток, а тому не є доцільним [1]. 

Значна кількість дослідників пропонує визначати показники розвитку галузі чи підприємства 
на основі порівняння індивідуального показника підприємства з середнім по галузі чи норматив-
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ним. На нашу думку, такий підхід дозволяє оцінити індивідуальні відхилення відносного характе-
ру, однак не дозволяє визначити ефективність розвитку у порівнянні з країнами ЄС, адже якщо 
виробник має сучасніші технології, ніж галузь в цілому, то приріст обсягу продукції також ви-
явиться більшим ніж середньогалузевий. 

Третій підхід об’єднує дослідників, котрі вказуючи на широке коло факторів, пропонують ви-
користання інтегрального показника ефективності [3,7,10]. 

Однак, враховуючи те, що інтегральний показник є якісною зміною структури і проявляється у 
всіх підсистемах та зв’язках об’єкта, вважаємо такий методичний підхід недостатньо 
об’єктивним, оскільки при ньому відбувається нівелювання одних компонентів за рахунок інших. 
Зазвичай використання інтегрального показника виявляється доцільним для проведення аналізу 
не абсолютного характеру явища, а скоріше встановлення відносних характеристик та ранжу-
вання досліджуваних об’єктів. 

Четверта група дослідників вважає за необхідне ідентифікувати узагальнюючий показник 
ефективності розвитку з доповненням його частковими. Такий підхід дозволяє на основі уза-
гальнюючого індикатора дати однозначну оцінку траєкторії розвитку, а за допомогою часткових 
оцінити відповідність та гармонійність змін окремих аспектів розвитку щодо їх загальної спрямо-
ваності [2,8].  

В рамках зазначеного підходу у ролі узагальнюючої характеристики пропонується використо-
вувати норму прибутковості, рентабельність продукції, коефіцієнт ефективності використаних 
ресурсів, витрати на одиницю продукції, відносний рівень задоволення потреб ринку, частку 
приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, котрі доповнюються характеристика-
ми ефективності використання основних засобів, оборотних засобів, ресурсів праці та капіталь-
них вкладень. 

Найбільш ґрунтовним, на наш погляд, є методичний підхід де в якості узагальнюючого показ-
ника визначається співвідношення зростання виробництва продукції до приросту обсягів ресур-
сів, використаних в процесі її виробництва. Сукупна вартість використаних ресурсів визначаєть-
ся як сума середньорічної вартості основних засобів виробництва, витрат на природоохоронну 
діяльність, на відтворення матеріальних, людських і природних ресурсів. Факторні показники 
характеризують окремі аспекти ефективності розвитку, а саме використання природних ресурсів 
живої та уречевленої праці. 

Проаналізувавши існуючі підходи до оцінки рівня розвитку цукрової промисловості, ми відда-
ємо перевагу останньому методичному підходу, та пропонуємо проводити розрахунок узагаль-
нюючого та часткових показників, котрі визначаються з урахуванням етапності досліджень на 
рівні господарюючих суб’єктів (рис. 1). 

Виходячи з авторського трактування ефективного розвитку цукрової промисловості, відповід-
но до рівнів дослідження, сформульованих для них цільових функцій, вважаємо, що головним 
результуючим показником, котрий комплексно відображає досягнутий результат на рівні цукро-
вого заводу є прибуток, на мезорівні – обсяг продукції, а комплексним показником витрат доці-
льно вважати сумарну вартість використаних ресурсів. Відповідно загальну ефективність розви-
тку цукрової промисловості на мезорівні пропонуємо визначати за формулою: 
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де, kЕ.Р. – коефіцієнт ефективності розвитку; 
Q1, Q0 – обсяг виробництва продукції у поточному та базовому періоді; 
В1, В0 – вартість використаних ресурсів у поточному та базовому періоді. 
Загальну ефективність розвитку цукрової промисловості на господарському рівні пропонуємо 

визначати за формулою: 
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де  kЕ.Р. – коефіцієнт ефективності розвитку; 
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Пр1, Пр0 – величина прибутку у поточному та базовому періоді; 
В1, В0 – вартість використаних ресурсів у поточному та базовому періоді. 
 

 
Рис. 1. Концептуальна методична схема оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості 
 
Часткові показники, котрі доповнюють аналіз повинні розкривати ефективність розвитку за 

окремими компонентами, а саме соціально-екологічним, сировинно-технологічним та економіч-
ним. Всі вони повинні визначатись як динамічні відносні характеристики. 

Для оцінки ефективності соціально стану галузі пропонуємо використовувати коефіцієнт рів-
ня достатності споживання: 

 вир

сп

вир
0

вир

спсп

Д.С. ΔQ
ΔQ

QQ
QQ

k
1

01 =
÷
÷

= , (3) 

де, kД.С. – коефіцієнт достатності споживання; 
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Q ,Q  – обсяг фактичного споживання (або науково-обгрунтованих норм) продукції у пото-
чному та базовому періоді; 
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1

 – обсяг виробництва продукції у поточному та базовому періоді. 
Важливим показником цієї групи як на галузевому, так і на рівні господарюючих суб’єктів мо-

же бути індекс зростання якості продукції, розрахований з використанням середнього коефіцієн-
та сортності продукції: 
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де, kЗ.Я. – коефіцієнт зростання якості; 
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01
ii

Q  ,Q  – обсяг виробництва продукції і-тої категорії якості у поточному та базовому періоді; 
0
заг

1
заг Q  ,Q  – загальний обсяг виробництва продукції у поточному та базовому періоді. 

01
іі

Ц  ,Ц  – ціна реалізації продукції і-тої категорії якості у поточному та базовому періоді; 
0
кат І

1
кат І Ц  ,Ц  – ціна реалізації продукції І категорії якості у поточному та базовому періоді. 

Оцінити екологічні аспекти ефективного розвитку можна на основі коефіцієнта утилізації від-
ходів: 
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де, kУ.В. – коефіцієнт утилізації відходів; 
У.В
0

У.В V  ,V
1

– обсяг утилізованих відходів у поточному та базовому періоді; 
ВВ
11

V  ,V – обсяг відходів у поточному та базовому періоді. 
або за допомогою коефіцієнта екологізації, що являє собою динаміку співвідношення еконо-

мічних витрат, зумовлених екодеструктивними діями до вартості продукції [120, с. 120]: 
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де, kЕкол. – коефіцієнт екологізації виробництва; 
01
ii

З  ,З  – кількісний показник і-того виду екодеструктивної дії у поточному та базовому періо-
ді; 

0
заг

1
заг Q  ,Q  – загальний обсяг виробництва продукції у поточному та базовому періоді. 

01
іі

в  ,в  – питомий показник економічних витрат, зумовлений і-тим видом екодеструктивних 
дій у поточному та базовому періоді. 

На рівні господарюючого суб’єкта оцінка соціального компонента може базуватись на вико-
ристанні коефіцієнта добробуту персоналу: 
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де, kДоб. – коефіцієнт підвищення добробуту; 
О.П.О.П.
01

В ,В  – витрати на оплату праці персоналу у поточному та базовому періоді; 

0Ч  ,Ч
1

 – чисельність персоналу у поточному та базовому періоді. 
Оцінку розвитку галузі в контексті сировинного компоненту, на нашу думку, найбільш точно 

характеризує коефіцієнт виходу цукру, визначений шляхом порівняння відношення вироблено 
цукру з буряків до загальної маси їх переробки за два періоди: 
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де, kВ.Ц. – коефіцієнт виходу цукру; 
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Q ,Q  – обсяг виробленого цукру у поточному та базовому періоді; 
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 – обсяг перероблених цукрових буряків у поточному та базовому періоді. 
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Оцінку розвитку галузі за технологічним компонентом можна здійснити за коефіцієнтом втрат 
цукру у виробництві, коефіцієнтом використання задіяних потужностей, коефіцієнтом середньо-
добової продуктивності, індексом коефіцієнтів заводу та виробництва, обрахованих за загаль-
ною логікою даного методичного підходу. Наприклад, коефіцієнтом використання задіяних поту-
жностей визначається за формулою: 
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де, kВ.П. – коефіцієнт використання виробничих потужностей; 
ЦЦ
01

Q ,Q  – обсяг виробленого цукру у поточному та базовому періоді; 

0N  ,N
1

 – встановлена виробнича потужність у поточному та базовому періоді. 
Оцінку ефективності розвитку за економічною компонентою пропонуємо проводити на основі 

коефіцієнта рентабельності продукції, продуктивності праці, матеріаловіддачі, фондовіддачі та 
енергомісткості виробництва, питомої ваги доданої вартості, питомої ваги експорту та коефіцієн-
та ефективності перерозподілу ресурсів, що оцінює динаміку покриття потреб за рахунок вироб-
ництва цукру-сирцю та імпорту білого цукру за два періоди котрі доцільно використовувати для 
обох щаблів дослідження. Наприклад, коефіцієнт фондовіддачі визначається за формулою: 
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де, kФвід. – коефіцієнт фондовіддачі; 
Q1, Q0 – обсяг виробництва продукції у поточному та базовому періоді; 
ОВЗ1, ОВЗ0 – вартість основних виробничих засобів у поточному та базовому періоді. 
Важливим кроком у дослідженні ефективності розвитку цукрової промисловості, окрім її па-

раметричної оцінки, є визначення впливу окремих факторів на зміну результуючих показників, 
що створює передумови для їх ранжування за силою вагомості, дозволяє виявити, оцінити та 
узгодити резерви та виступає інформаційно-аналітичною основою при формуванні стратегії роз-
витку. Зважаючи на досвід використання факторних моделей для аналізу розвитку сфери виро-
бництва цукру, пропонуємо поєднувати детерміновані факторні моделі для параметрів, зв’язок 
між якими носить функціональний характер зі стохастичними факторними моделями для пара-
метрів, котрі характеризуються ймовірнісними зв’язками. 

Висновки. Запропонована авторська методика дозволяє всебічно і комплексно оцінити ефе-
ктивність розвитку цукрової промисловості на мікро- та мезорівнях, виявити проблемні складові 
фінансово-господарської діяльності. Вказаний перелік показників за окремими сферами вияву 
ефективності розвитку може бути обмежений або доповнений з урахуванням наявної інформа-
ційної бази, мети дослідження та деталізації результатів. 
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