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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах глобалізації та посилення конкуренції 

важливим завданням розвитку економіки України є досягнення міжнародної 

конкурентоспроможності. Досвід розвинених країн доводить, що  підвищення 

продуктивності праці є передумовою економічного зростання та виходу на гідні 

позиції у світі. В Україні, не зважаючи на зменшення ефективності діяльності, 

не приділяється належна увага проблемі продуктивності праці. ЇЇ показники 

виключені із державної, регіональної, галузевої статистики, також не 

аналізується її рівень і на більшості українських підприємствах. 

У сучасних умовах Україні необхідна нова парадигма розвитку, що буде 

заснована на високій продуктивності праці, яка є важливою передумовою 

відновлення економічного зростання та досягнення соціального прогресу, 

сприятиме рівноправній інтеграції національної економіки у світогосподарські 

зв’язки. Тому, перспективні соціально-економічні зрушення в Україні 

вимагають пошуку нових надійних шляхів підвищення продуктивності праці, 

чого неможливо досягти без активізації інноваційної діяльності підприємств. 

В умовах кризи необхідно розвивати стратегічно важливі для України 

галузі, однією з яких є цукрова промисловість. Ефективно функціонуюча 

цукрова галузь не лише сприяє створенню цінного для організму людини 

продукту харчування, а й забезпечує зростання зайнятості та ВНП країни, а в 

перспективі – енергетичну незалежність України. Для підвищення ефективності 

діяльності та зростання міжнародної конкурентоспроможності національної 

економіки першочерговим завданням є підвищення продуктивності праці на 

підприємствах цукрової галузі. Це потребує реорганізації діяльності цукрових 

заводів у напрямі збільшення їх інноваційної активності. 

Багатогранна проблема підвищення продуктивності праці  стала 

предметом уваги багатьох зарубіжних дослідників, зокрема: Б. Генкин [22],      

П. Ігнатовського [47], Л. Костіна [73], Д. Сінка [133], С. Струмиліна [149],        

Р. Яковлєва [178], А. Щербакова [176] та ін. Серед українських вчених істотний 
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внесок у дослідження питань, пов’язаних із підвищенням продуктивності праці 

та чинниками, що на неї впливають, зробили: А. Бабицький [8], Д. Богиня [15],        

В. Верба [20], О. Грішнова [28], В. Дієсперов [33], О. Єлець [41],  Е. Лібанова 

[79], Н. Мазур [86], О. Орленко [110], А. Ревенко [123], М. Семикіна [132],       

Р. Янковий [179] та ін. Питанням, що пов’язані з інноваційною діяльністю та 

інноваційним розвитком підприємств, присвячено наукові праці багатьох 

українських науковців, зокрема: О. Амоші [3], В. Антонюк [6], В. Базилевича 

[10], О. Березіна [14], Ю. Єханурова [42], О. Жилінської [52], А. Ковальова [55], 

О. Кузьміна [76],  О. Новікової [177], І. Петрової [116], В. Соловйова [140],      

О. Сталінської [143], Д. Черваньова [167], А. Чухна [170], Н. Чухрай [172],      

О. Ястремської [181] та ін. 

Однак, питання впливу інновацій на продуктивність праці в Україні не 

досліджуються, хоча за кордоном даний взаємозв’язок та взаємовплив є 

активною сферою досліджень уже протягом багатьох років. Серед зарубіжних 

дослідників, які займалися цими питаннями, можна назвати: Дж. Бенавенте 

[184], Р. Гріффіта [191], Г Джеферсона [195], І. Дагея [190], Б. Крепона [187],   

Л. Кломпа [196], П. Куено [188], Х. Люффа [203], Дж. Массо [206],                 

Дж. Мересса [207], Б. Петерса [194], M. Полдера [215], В. Рудь [221] та ін. 

Значний внесок у розвиток досліджень цукробурякового підкомплексу 

АПК зробили такі вчені: В. Бондар [16], А. Найда [100], Б. Панасюк [111],        

П Саблук [128], А. Фурса [162], О. Хаєцька [163], Л. Хомічак [164], М. Ярчук 

[180] та ін., наукові напрацювання яких пов’язані з практичним вирішенням 

конкретних проблем галузі. Однак, питання інноваційного розвитку цукрової 

галузі та підвищення продуктивності праці на інноваційній основі залишаються 

не вирішеними та потребують подальшого дослідження з метою стабілізації та 

розвитку стратегічно важливої галузі. 

Не зважаючи на глибокий інтерес науковців до цієї проблеми, питання, що 

пов’язані з підвищенням продуктивності праці на українських підприємствах 

цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності, залишаються не 

дослідженими та потребують наукових розробок. Передусім – щодо 
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теоретичного обґрунтування місця та ролі інновацій у системі чинників 

підвищення продуктивності праці, розробки підходу до оцінки впливу на її 

динаміку результатів інноваційної діяльності, визначення особливостей та 

напрямів її підвищення за рахунок ефективного використання інновацій та ін.  

Теоретична значущість та практична необхідність підвищення 

продуктивності праці в результаті інноваційної діяльності, недостатня наукова 

та прикладна розробка цих питань зумовили актуальність теми дисертаційної 

роботи, її мету, завдання та напрями дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною 

держбюджетною темою економічного факультету “Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики” №11БФ04-01 (державний реєстраційний номер 

111U006456, термін виконання – 2012–2015 рр.). Внесок автора полягає в 

узагальненні теоретичних та методичних засад дослідження впливу інновацій 

на продуктивність праці та розробці практичних рекомендацій щодо її 

підвищення на інноваційній основі на вітчизняних підприємствах цукрової 

галузі. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних і методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення продуктивності праці за рахунок ефективного використання 

інновацій для забезпечення прибутковості підприємств цукрової галузі та 

посилення міжнародної конкурентоспроможності України.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

– удосконалити класифікацію чинників підвищення продуктивності праці 

та визначити місце інновацій в їх системі; 

– теоретично обґрунтувати напрями ефективного використання інновацій 

для підвищення продуктивності праці; 
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– розробити модель оцінки впливу результату інноваційної діяльності на 

підвищення продуктивності праці; 

– запропонувати напрями підвищення продуктивності праці за рахунок 

диверсифікації цукрового виробництва;  

– розвинути варіанти моделювання різних схем організації виробництва 

на цукрових заводах з позиції досягнення максимальної продуктивності праці;  

– виявити напрями підвищення продуктивності праці за рахунок 

упровадження організаційно-управлінських інновацій;  

– запропонувати напрями підвищення продуктивності праці за рахунок 

активізації інноваційної діяльності персоналу; 

– удосконалити науково-практичний підхід до підвищення продуктивності 

праці за рахунок ефективного використання інформаційних технологій.  

Об’єктом дослідження є економічна діяльність підприємств цукрової 

галузі.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань 

підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі за рахунок 

використання  інновацій. 

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є 

фундаментальні положення сучасної економічної теорії, економіки 

підприємства, теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених з питань 

підвищення продуктивності праці в результаті інноваційної діяльності.  

У процесі дослідження застосовано такі методи: аналізу і синтезу – при 

визначенні сутності понять “продуктивність праці” та “інновації у підвищенні 

продуктивності праці” (розділ 1); класифікаційно-аналітичний – при 

дослідженні чинників підвищення продуктивності праці (розділ 1);  системного 

аналізу й логічного узагальнення – для вивчення зарубіжного досвіду щодо 

напрямів виробничої диверсифікації з погляду можливості його застосування 

на цукрових заводах України (розділ 2); порівняльного аналізу – у процесі 

аналізу статистичної інформації, що характеризує динаміку продуктивності 

праці та інноваційний розвиток цукрових заводів (розділ 2); економічного 
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прогнозування – при розробці поліноміальних моделей для прогнозування 

виробництва цукру в Україні (розділ 2); регресійного аналізу – для побудови 

моделі, що характеризує вплив результату інноваційної діяльності на 

продуктивність праці (розділ 2); індукції та дедукції – для узагальнення 

результатів дослідження (розділ 3, висновки). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, дані державного статистичного 

спостереження щодо обстеження технологічних інновацій промислових 

підприємства,  матеріали наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних 

авторів, які аналізують проблематику впливу чинників, у тому числі, 

інноваційних, на продуктивність праці, матеріали фінансової звітності 

цукрових заводів, дані галузевої асоціації Укрцукор та галузевих аналітичних 

веб-сайтів, інші наукові інформаційні видання. Наукова новизна одержаних 

результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, що 

одержані автором, полягають у вирішенні важливого науково-практичного 

завдання, а саме – підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової 

галузі України за рахунок інновацій для зростання ефективності їх діяльності та 

посилення міжнародної конкурентоспроможності. Основні результати 

дослідження, що характеризують наукову новизну і виносяться на захист, такі: 

вперше: 

– розроблено теоретичні підходи до оцінки впливу результатів 

інноваційної діяльності на продуктивність праці підприємств цукрової галузі 

України на основі моделі, що передбачає побудову (з використанням 

програмного пакету Evіews) кореляційної матриці зв’язку інноваційних витрат 

та інноваційного результату, а також продуктивності праці та інноваційного 

результату шляхом моделювання впливу продуктових, процесних, 

організаційно-управлінських, маркетингових  інновацій та їх комбінацій на 

продуктивність праці, що дасть змогу ефективно управляти її підвищенням. 
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Результати оцінки показали, що найвищий рівень продуктивності праці на 

цукрових заводах України досягається при комбінованому впровадженні 

процесних і продуктових інновацій; 

удосконалено:  

– класифікацію чинників підвищення продуктивності праці, яка 

передбачає доповнення кожної з їх групи інноваційною складовою і 

ґрунтується на виокремленні: інноваційних соціально-економічних; 

інноваційних організаційно-економічних та інноваційних матеріально-

технічних чинників, що прямо чи опосередковано впливають на підвищення 

продуктивності праці. Комплексне використання традиційних та інноваційних 

чинників надає праці інноваційного змісту, забезпечує її гнучкість, 

адаптивність та сприяє підвищенню її продуктивності відповідно до вимог 

ринку; 

– науково-практичний підхід до підвищення продуктивності праці за 

рахунок створення інформаційного порталу цукробурякової галузі, що 

забезпечить безперебійний доступ зареєстрованих користувачів до необхідної 

їм інформації та сприятиме підвищенню продуктивності праці за рахунок: 

найму кваліфікованих працівників, підготовлених спеціально для цукрової 

галузі, через посилення співпраці з кращими профільними освітніми закладами; 

вибору надійних постачальників якісної сировини, що визначаються на основі 

їх рейтингів; стабільного збуту цукру завдяки позитивному іміджу, що 

формується в результаті відгуків працівників та споживачів про цукровий завод 

та його продукцію; поширення інформації про інноваційні продукти, 

упровадження інноваційних проектів, розроблених науково-дослідними 

установами;  

дістали подальшого розвитку:  

– теоретичний підхід до систематизації ключових напрямів ефективного 

використання продуктових, процесних, організаційно-управлінських, 

маркетингових інновацій для підвищення продуктивності праці через: 

посилення конкурентоспроможності продукції, розширення товарної 
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номенклатури, збільшення гнучкості та потужності виробництва, зменшення 

витрат праці на одиницю продукції, скорочення тривалості виробничого 

процесу, вдосконалення системи взаємодії та активізації обміну знаннями, 

поліпшення умов праці, зменшення її інтенсивності, сприяння прояву творчості 

та ініціативи, навчання та підвищення кваліфікації, створення нових робочих 

місць, збільшення частки підприємства на ринку та вихід на нові ринки; 

– методичний підхід до організації виробництва на цукровому заводі, що 

спрямований на максимізацію продуктивності праці за рахунок підвищення 

гнучкості та мобільності виробничого процесу, раціонального використання 

цукросировини та виробничих потужностей шляхом комбінованого 

виробництва цукру та біоетанолу залежно від внутрішнього споживання та 

експортного попиту на відповідний вид продукції; 

– теоретичний підхід до реалізації процесів диверсифікації продукції 

цукрового заводу на основі виділення двох рівнів, перший з яких передбачає 

виробництво продукції, відмінної від традиційної, що вже здійснюється 

деякими цукровими заводами України, а другий – виробництво потенційно 

можливої продукції, яка буде мати попит на ринку, що дасть можливість 

цукровим заводам суттєво підвищити продуктивність праці, розширити 

асортимент продукції, зайняти нові ринкові сегменти, поглибити внутрішню й 

міжгалузеву інтеграцію та уникнути низки виробничих і комерційних ризиків;  

– організаційні засади побудови ефективної системи активізації 

інноваційної діяльності персоналу, що синхронно поєднує такі складові: 

залучення, мотивація, стимулювання, розвиток та оцінка персоналу і 

передбачає створення комітету інноваційного розвитку як постійно діючого 

аналітичного, організаційно-методичного та науково-консультаційного органу 

цукрового заводу, що займатиметься мотивацією, систематизацією та 

впровадженням найцінніших ідей працівників щодо підвищення 

продуктивності праці, вдосконалення управління, виробництва та збуту; 

– науково-практичні підходи до впровадження на вітчизняних цукрових 

заводах організаційно-управлінських інновацій, а саме: 1) передання на 
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аутсорсинг діяльності по проведенню лабораторних досліджень для 

встановлення оптимального технологічного режиму виробництва, що 

сприятиме підвищенню продуктивності праці, якості цукру, збільшенню 

обсягів його виробництва, розвитку нових прибуткових напрямів діяльності; 2) 

управління  продуктивністю праці на основі постійного вдосконалення всіх 

бізнес-процесів, які прямо чи опосередковано впливають на організацію праці, 

що, на відміну від традиційного підходу до управління, який спрямований на 

сталість та консервативність щодо змін, передбачає постійне поліпшення 

діяльності, до якого залучається увесь персонал підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблена в дисертаційній роботі методика дає можливість оцінити вплив 

інновацій на продуктивність праці, використовуючи дані статистичного 

спостереження – форма №1-інновація “Обстеження технологічних інновацій 

промислового підприємства” та запропоновану економетричну модель. Окремі 

положення дисертації, а саме методика визначення впливу технологічних 

інновацій на продуктивність праці та структурно-логічна модель факторного 

аналізу продуктивності праці впроваджені у практику діяльності ПАТ 

“Саливонківський цукровий завод” (довідка № 25 від 12.02.2014 р.). 

Рекомендації  стосовно підвищення продуктивності праці шляхом створення 

Ради інноваційного розвитку, що займається мотивацією, систематизацією та 

впровадженням найцінніших ідей працівників, втілені у практику діяльності 

ВП “Кобеляцький цукровий завод” ТОВ Агрофірма “Добробут” (довідка № 

0862 від 31.03.2014 р.).  Рекомендації щодо сприяння зайнятості сільського 

населення та підвищення продуктивності праці за рахунок створення 

додаткових робочих місць на підприємствах цукрової галузі через 

упровадження інноваційної продукції, а саме – організацію виробництва на них 

альтернативних видів палива (біоетанолу та біогазу), використовуються у 

діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (довідка 

№ 37-32-1-15/11473 від 31.07.2014 р.). Теоретичні, методичні та науково-

прикладні результати дослідження використовуються у навчальному процесі 
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під час проведення лекційних та семінарських занять з курсу «Економіка праці 

та соціально-трудові відносини» у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (акт впровадження результатів НДР у навчальний 

процес № 013/300 від 16.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові, методичні та 

практичні результати, що виносяться на захист, є особистими розробками 

автора та знайшли відображення в опублікованих працях. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, 

що є результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідались, обговорювались та отримали схвалення на 12 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед них: І Міжнародна 

науково-практична конференція молодих учених “Зелений бізнес: життя заради 

майбутнього” (м. Київ, 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

“Экономическая политика государства в условиях трансформационных 

изменений” (м. Сімфереполь, 2013 р.);  The 11th Іnternatіonal Conference 

Іnformatіon Technologіes and Management (Rіga, 2013); ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція “Резерви економічного зростання та 

інноваційного розвитку підприємств” (м. Кіровоград, 2013 р.); ХІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної 

економіки”       (м. Київ, 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

“Наука в современном мире” (м. Лодзь, 2013 р.); ІІІ Міжнародна  науково-

практична конференція “Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 

у сучасних концепціях управління” (Крим, 2013 р.); XІІ Міжнародний науковий 

семінар “Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті”(м. 

Київ – оз. Світязь, 2013 р.); ХІV Міжнародна науково-практична конференція 

“Конкурентоспроможність національної економіки” (м. Київ, 2014 р.); 

Міжнародний науково-практичний конгрес “Scіence engіneerіng and economіc 

paradіgm of modern socіety” (м. Базель, 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція „Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, 
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домінанти інноваційного розвитку” (м. Київ, 2014 р.); ХV Міжнародна науково-

практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”       

(м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 25 

наукових праць загальним обсягом 11,1 д.а., з яких 10,1 д.а. належать особисто 

автору, в тому числі 11 статей у наукових фахових виданнях, 7 з яких включено 

до наукометричних баз; 5 статей – в іноземних наукових виданнях, 3 з них 

входять до наукометричних баз, та 9 статей – в інших наукових виданнях.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 

загальним обсягом  241 ст. Основний зміст дисертації викладено на 219 ст. 

Вона містить 50 аналітичних таблиць (на 30 стор.), 35 рисунків (на 16 стор.). 

Робота має 11 додатків (на 22 стор.). Список використаних джерел налічує 228 

найменувань (на 22 стор.).  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 

 

1.1.  Економічна сутність та глобальні чинники підвищення 

продуктивності праці 

 

Для України, пріоритетною метою якої є вступ до ЄС, підвищення 

продуктивності праці має першочергове значення. Сучасна стратегія розвитку 

української економіки [154], яка спрямована на забезпечення якісного життя і 

вихід на гідні позиції у світі, вимагає пошуку нових способів підвищення 

продуктивності праці.  

Українська економіка слабко диверсифікована, характеризується низьким 

рівнем впровадження інновацій та нераціональним використанням ресурсів, а 

тому є дуже чутливою до зміни кон’юнктури міжнародних ринків. Світова 

криза 2008 року поставила під сумнів досягнення української економіки 

останніх років. Піднесення економіки попередніх років забезпечувалося 

переважно завантаженням вільних виробничих потужностей, помітно не 

розширюючи їх. Проте такі джерела зростання практично вичерпали себе ще до 

початку кризи. Основою подальшого зростання економіки та доброту 

населення країни повинно стати підвищення продуктивності праці, інтерес до 

якої останніми роками був втрачений як серед органів влади, так і серед 

переважної більшості науковців.  

Для досягнення стійкого, збалансованого розвитку країни першочерговим 

завданням є раціональне використання її ресурсів – землі, праці та капіталу. 

При цьому праця є фундаментальним чинником виробництва, оскільки саме 

завдяки доцільній, цілеспрямованій, творчій діяльності людини відбувається дія 

інших чинників та трансформація природних ресурсів у необхідну форму. В 

умовах економічної кризи Україні необхідна нова парадигма розвитку, що буде 

заснована на високій продуктивності праці, яка є важливою передумовою 
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відновлення та підтримання економічного зростання, конкурентоспроможності 

та досягнення соціального прогресу. 

В умовах постійних змін зовнішнього середовища у підприємств 

з’являються  можливості розвитку, перед ними постають нові завдання, однак 

проблема продуктивності праці та моніторингу шляхів її підвищення не 

втратили актуальності, а навпаки, потребують постійної уваги, глибокого 

дослідження та контролю. Широке проникнення інформаційних технологій у 

діяльність підприємств, поява нових форм зайнятості,  зростання ролі 

інвестицій в людський капітал, постійне науково-технічне вдосконалення 

виробництва, його перехід на вищий рівень розвитку якісно змінює та оновлює 

організацію виробництва, крім того, продуктивність праці набуває нових 

особливостей.  

Дослідження поняття “продуктивність праці” слід починати з такого 

базового для економічної науки поняття як “продуктивність”. У словнику         

Б. Райзберга продуктивність трактується як показник, який виражає загальну 

ефективність діяльності, та показує обсяг виробництва, що припадає на 

одиницю використаних ресурсів, чинників виробництва, які необхідні для 

даного обсягу. Під продуктивністю праці розуміється “ефективність 

використання трудового чинника”. Вона визначається обсягом продукції, що 

виражається в натуральних або вартісних одиницях, який виробляє працівник 

за певний час [122, с. 308].  

За рекомендаціями МОП, продуктивність – це загальний показник, який, 

по-перше, показує результативність використання ресурсів у процесі створення 

продукції, по-друге, відображає залежність між кількісними та якісними 

характеристиками товарів, що виробляються, та ресурсами, що витрачаються на 

їх виробництво, по-третє, дає змогу порівнювати результати економічної 

діяльності на різних рівнях [132].  

За Д. Сінком, продуктивність – відображає співвідношення обсягу 

продукції, що створюється за певний період часу, та кількості ресурсів, що 

споживається для виробництва цього обсягу за той же період часу [133, с. 29].  
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Філософський сенс продуктивності полягає у наступному: 

“Продуктивність – це стан розуму, відношення до світу, що припускає 

безперервне удосконалення всього властивого йому”. Це переконання у тому, 

що людина завтра може працювати ліпше, ніж сьогодні. Зрештою, 

продуктивність передбачає направлення зусиль на безперервне пристосування 

суб’єктів господарювання до мінливих умов, застосуванням нових теорій та 

методів [166]. 

З поняттям продуктивності праці пов’язана її ефективність. У поглядах 

більшості зарубіжних і деяких українських дослідників можна зустріти 

ототожнення цих понять через те, що немає чіткого розмежування в їх 

дефініціях (табл. 1.1), що практично робить неможливим вірне обґрунтування 

шляхів та заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.  

Таблиця 1.1 

Узагальнення  поглядів зарубіжних та вітчизняних науковців на трактування 

понять “ефективність праці” (ЕП) та “продуктивність праці” (ПП) 

Автор Сутність ЕП Джерело 

1 2 3 

Визначення сутності ЕП, в яких чітко прослідковується розмежування понять ЕП та ПП 

О. Грішнова У широкому розумінні підвищення ЕП означає постійне 

покращення людьми своєї діяльності, знаходження резервів 

працювати краще, продукувати більше 

конкурентоспроможних товарів (робіт, послуг) і витрачати 

при цьому стільки ж або навіть менше праці (часу). ПП – це 

важлива характеристика її ефективності, що розраховується 

як відношення обсягу продукції до кількості праці, що була 

витрачена на виробництво даного обсягу. 

[38, c.271] 

Д. Богиня,  

А. Шевченко 

ЕП – це її результативність, співвідношення обсягу благ, що 

виробляється, та кількості витраченої на це праці. Це 

відносини, що формуються між людьми у процесі їх 

діяльності та виражаються ступенем плідності суспільно-

корисної праці.  

[15, c.4] 

В. Новожилов ЕП – ширше поняття, ніж ПП; у ньому враховується не тільки 

обсяг продукції, а й також її відповідність попиту; зростання 

обсягу виробництва непотрібної продукції може підвищувати 

ПП, проте знижувати її ефективність. 

[108, c. 56] 

А. Мілюков ЕП характеризує затрати та результати праці. При цьому, 

якщо продуктивність відображає обсяг виробництва протягом 

деякого періоду, то ефективність – поняття ширше, яке 

відображає суспільну необхідність  продукції.  

[92, с. 27] 

В. Бєлкін  ЕП – це величина корисного ефекту, що створюється 

протягом певного часу. 

[11, с. 154] 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

А. Акмаєв ЕП відображає співвідношення між сукупним результатом 

праці та часом; ПП є головною складової її ефективності. 

[2, с. 21] 

Автори, які ототожнюють поняття ЕП та ПП в своїх наукових дослідженнях 

В. Зубов [46, c. 28] 

М. Мескон, Н., Альберт, Ф. Хедоурі [90, c. 648] 

П. Енгстлер [40, c. 148] 

В. Єрьоменко, С. Луганінов [58, c. 9] 

В. Ткаченко [152, c. 33] 

А. Грязнова [31, c. 13] 

Е. Белкин [12, c. 110] 

В. Опіярі [109, c. 6] 

Джерело: узагальнено автором  

 

Поняття продуктивності праці та її ефективності тісно взаємопов’язані, 

проте, останнє є ширшим, оскільки відображає результативність праці та при 

цьому враховує низку соціальних і психологічних аспектів виробничого 

процесу, а саме: суспільна корисність результатів діяльності, важливість витрат 

праці для підприємства, відповідність властивостей виробленої продукції 

суспільним потребам, раціональність витрачання ресурсів та їх якісне і 

своєчасне відтворення для забезпечення неперервності процесу виробництва, 

моральне задоволення роботою, можливість саморозвитку та самореалізації 

тощо. Ефективність праці, крім економічного аспекту, включає психологічний 

(умови праці, емоційний стан працівника, можливість всебічного його 

розвитку) та соціальний (підвищення кваліфікації працівника, формування 

сприятливого морального клімату в колективі, довірливі взаємовідносини з 

керівництвом, відповідальність за свої дії) аспекти. Ефективність праці показує 

результативність діяльності людей не залежно від їх статусу і виду зайнятості 

та охоплює такі складові: продуктивність, якість, інтенсивність, прибутковість 

(рис. 1.1).  

Психологічні, соціальні та економічні аспекти ефективності праці 

взаємозалежні та впливають на її продуктивність. Так, наприклад, 

непродуктивні втрати часу, що спричинені неналежною організацією праці, 

несприятливими санітарно-гігієнічними або шкідливими для здоров’я людини 
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умовами праці; обмеження прояву креативності та ініціативи людини в 

результаті надзвичайно регламентованої та монотонної праці; а також 

конфліктні ситуації, страйки та дефекти у роботі, що зумовлені негативними 

взаєминами в трудових колективах, – суттєво знижують продуктивність і якість 

праці та негативно впливають на її результативність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Складові ефективності праці та їх місце у забезпеченні 

ефективності діяльності підприємства 

Джерело: узагальнено автором  

 

Продуктивність праці пов’язана з якістю та інтенсивністю. Якість праці 

виражається відповідністю основних характеристик результатів діяльності 

розробленим планам, встановленим стандартам, вимогам споживачів та іншим 

регламентам. Якість трудової діяльності виражається бездефектністю роботи 

(відсутність недоліків, а також рекламацій та зауважень і скарг від споживача); 

її відповідністю техніко-економічним, експлуатаційним та іншим вимогам 

нормативної документації; професійно-кваліфікаційною складністю роботи; 

Ефективність праці 

Якість праці 

Інтенсивність 

праці 

Якість продукції 

(робіт, послуг) 
Витрати робочого часу 

Продуктивність праці 

Прибуток Витрати на персонал 

Результативність 

Прибутковість 

(рентабельність) праці 

Витрати 

Матеріальні витрати 

Продуктивність 

Обсяг продукції 

(виконаних робіт, 

наданих послуг) 

Ефективність діяльності 

підприємства 

Ефективна зайнятість 

Соціально-економічний прогрес 
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ступенем відповідності продукції міжнародним стандартам; унікальністю 

результатів діяльності (раціоналізаторські пропозиції, винаходи тощо). 

Інтенсивність праці – відображає кількість витраченої енергії людини 

протягом певного часу, і характеризує напруженість  праці [38, с. 261]. 

Інтенсивність праці є чинником, що визначає рівень її продуктивності, проте 

вимагає дотримання фізіологічних особливостей людини, що необхідні для 

нормального функціонування людського організму та його повноцінного 

відновлення.  

Найбільш поширеними показниками ефективності праці є продуктивність і 

рентабельність праці (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Показники ефективності праці на різних рівнях економічної діяльності 

Показники 

ефективнос

ті праці 

Макрорівень Мезорівень 

Мікрорівень 

 Міжнародний Національний Регіональний 

За видами 

економічної 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
ь

 п
р

а
ц

і 

В
и

р
о

б
іт

о
к
 (

V
) 

– відношення 

валового 

національног

о доходу за 

паритетом 

купівельної 

спроможност

і до 

чисельності 

зайнятого 

населення в 

економіці 

(V1) 

 

 
 

– відношення 

валового 

національного 

доходу до 

чисельності 

зайнятого 

населення в 

економіці (V2) 

 

 
 

 

 

– відношення 

валового 

регіональног

о доходу (n-

го регіону) до 

чисельності 

зайнятих в 

регіоні n (V3) 

 

 
 

 

– відношен

ня валової 

доданої 

вартості і-

ого виду 

економічної 

діяльності 

до 

чисельності 

зайнятих у 

і-ому виді 

економічної 

діяльності 

(V4) 

 

 
 

– відношення обсягу 

виробництва на підприємстві 

до його середньооблікової 

чисельності працюючих (V5); 

 
– відношення обсягу 

виробництва на підприємстві 

до кількості відпрацьованих 

працівниками людино-годин 

(V6). 

 
– відношення обсягу 

реалізації до 

середньооблікової 

чисельності працюючих на 

підприємстві (V7); 

 
– відношення обсягу 

реалізації до кількості 

відпрацьованих людино-

годин (V8). 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 4 5 6 

 

Т
р

у
д

о
м

іс
тк

іс
ть

 (
Т

м
) 

 –  – – – – відношення кількості 

відпрацьованих людино-

годин до обсягу виробництва 

(Тм1); 

 
– відношення кількості 

відпрацьованих людино-

годин до обсягу реалізації 

(Тм2). 

 

Р
ен

т
а

б
ел

ь
н

іс
т
ь

 

(R
) 

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

п
р

ац
і 

– – – – 

– відношення прибутку 

підприємства до 

середньооблікової 

чисельності персоналу (Rпр) 

 

Р
ен

т
а

б
ел

ь
н

іс
т
ь

 (
R

) 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

р
о

б
о

ч
о

го
 ч

ас
у

 

– – – – 

– відношення прибутку 

підприємства до кількості 

відпрацьованих людино-

годин (R роб. ч). 

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

в
и

тр
ат

 н
а 

п
ер

со
н

а
л

 

– – – – 

– відношення прибутку 

підприємства до обсягу 

витрат на персонал (R в-т на 

перс.). 

 

Джерело: узагальнено автором 

 

Складові оцінки показників ефективності праці та джерела інформації 

щодо їх розрахунку на різних рівнях економічної діяльності подано в додатку 

А. 

Методи розрахунку продуктивності праці [38, с. 403-405]: 

– натуральні – використовуються, коли вироблена  продукція визначається 

її фізичним обсягом. Такі методи є досить точними, проте їх застосування 

обмежене, оскільки продукція, що виробляється підприємствами різноманітна, 

її складно порівнювати і співставити між собою; 

– трудові методи передбачають використання норм праці для визначення 

обсягів виробництва. Вони застосовується для визначення рівня продуктивності 
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праці на дільницях, у окремих цехах та потребують високої точності їх 

розробки та широкого використання; 

– вартісні методи, при використанні яких обсяг продукції визначається у  

грошових одиницях; вони є найуніверсальнішими, оскільки дають можливість 

зіставляти продуктивність праці при виробництві різнорідної продукції.  

У науковій літературі існують суттєві розбіжності поглядів на сутність 

поняття “продуктивність праці” (табл. 1.3), що обумовило існування різних, 

нерідко навіть суперечливих, підходів до її вимірювання на макро-, мезо-, та 

мікроекономічних рівнях, відмінних точок зору на можливості управління 

продуктивністю праці, що в свою чергу сповільнює її довгострокове зростання 

у сучасних умовах. 

Таблиця 1.3 

Узагальнення думок учених стосовно визначення сутності поняття 

“продуктивність праці” (ПП) 

Автор Сутність Джерело 

1 2 3 

К. Макконелл, 

С. Брю 

Це середній продукт праці чи виробіток одного робітника за 

одну годину. 

[87, c. 780] 

А. Омаров Відображає розвиток продуктивних сил та інтенсивності праці, 

що відбувається в результаті функціонування двох сторін – 

власне самої праці та праці як витрат людської енергії. 

[17]  

Л. Бляхман Це ефективність праці, яку реально можливо досягти в часі 

шляхом поєднання залежних та не залежних від суб’єкта умов 

виробництва. 

[17]  

Л. Костін Характеризує ефективність праці людини лише в 

матеріальному виробництві. Підвищення ПП є передумовою 

збільшення доходу, соціального та економічного розвитку; 

сприяє економії та ефективному використанню праці та інших 

ресурсів у виробництві.  

[73] 

І. Прокопенко Ступінь ефективності використання всіх ресурсів, що потрібні 

при виробництві продукції у такій кількості та такої якості, 

щоб повністю задовольнити потреби ринку. 

[121] 

В. Мазур Є складним економічним поняттям, що характеризує 

ефективність праці, її результативність.  

[83] 

О. Грішнова  Узагальнюючий показник використання праці людей, що 

визначається відношенням результатів та затрат, а саме - 

результатів трудової діяльності та її витрат. 

[38, с. 361] 

В. Дієсперов  Виражає результативність дії фактора праці, тобто це кількість 

продукту, що виробляється одиницею праці. 

[33, с. 99] 

В. Замай Плодотворність, ефективність витрат праці, яка визначається 

обсягом продукції, що створюється протягом певного часу, або 

часом, що витрачається на створення певного обсягу продукції. 

[44] 



20 
 

С. Мочерний Ефективність діяльності людей, що пов’язана зі створенням 

товарів і послуг. 

[98, с. 118] 

 

Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

Л. Шваб Характеризує ефективність витрат праці і виявляє 

спроможність праці створювати деякий обсяг благ за одиницю 

часу. 

[173, с. 388] 

М. Семикіна Відношення обсягу виробництва до витрат лише одного із 

факторів – праці, що може вимірюватися за годину, день, 

квартал, рік або як середньооблікова чисельність персоналу. 

[132] 

Г. Завіновська, 

Е. Качан,  

Р. Янковий 

Ефективність затрат праці, яка визначається обсягом 

виробництва в одиницю часу або часом, який необхідний для 

створення одиниці продукції. 

[43, с. 98]; 

[54, с.150]; 

[179, c. 23] 

Л. Фролова  Характеризує ефективність діяльності працівників лише у 

матеріальній сфері.  

[159, c. 36] 

А. Кудінова Це важливий показник результативності праці, що 

характеризує обсяг виробництва за рахунок використання 

одиниці ресурсів. 

[75, с. 88] 

В. Андрійчук Реалізована здатність працівників в одиницю часу виробляти 

певний обсяг продукції або виконувати необхідну кількість 

робіт. 

[5, с. 422] 

А. Мазаракі Характеризує результативність (плідність) праці, тобто оцінює 

її результат, який можна отримати за одиницю витрат. 

[82, с. 311] 

Методичні 

рекомендації 

розрахунку ПП 

Є вираженням ступеня ефективності витрат праці у сфері 

матеріального та нематеріального виробництва. 

[151] 

Джерело: узагальнено автором 

 

Отже, зміст поняття продуктивності праці є дискусійним. Для уникнення 

цих суперечностей вважаємо доцільним трактувати продуктивність праці 

залежно від рівня економічної діяльності, що дещо знімає протиріччя в її 

дефініції та подальшій оцінці та забезпечує досягнення мети  аналізу: 

–  на мікрорівні продуктивність праці показує ефективність діяльності та 

являє собою відношення її результату – обсягу виробленої (реалізованої) 

продукції на підприємстві – до витрат, які вимірюються або кількістю 

витраченого часу (години, роки тощо), або виступають у якості 

середньооблікової чисельності персоналу. Продуктивність праці – інструмент 

зменшення витрат виробництва, збільшення прибутковості та ефективності 

функціонування підприємств, забезпечує його конкурентоспроможність на 
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внутрішньому і міжнародних ринках, а також створює нові можливості для 

розвитку в довгостроковому періоді; 

– на мезоекономічному рівні слід розрізняти продуктивність праці за 

видами економічної діяльності та регіональну. Продуктивність праці за видами 

економічної діяльності являє собою відношення валової доданої вартості 

(ВДВ), що створена і-им видом економічної діяльності до чисельності зайнятих 

у цьому виді економічної діяльності протягом певного періоду. Регіональна 

продуктивність праці обчислюється як відношення валового регіонального 

продукту, створеного в і-ому регіоні, до чисельності зайнятих в даному регіоні 

протягом досліджуваного періоду та відображає ефективність використання 

трудових і матеріальних ресурсів регіону, включаючи його людський та 

інноваційний потенціал; 

–   на макроекономічному рівні продуктивність праці характеризується 

відношенням валового національного доходу, що створюється в економіці в 

цілому, до чисельності економічно активного населення у країні. Зростання 

даного співвідношення на перспективу означає краще використання 

виробничих ресурсів і потужностей та сприяє розвитку країни. Зниження – 

регрес економічний і соціальний.  

Загострення соціально-економічних та екологічних проблем актуалізує 

проблематику пошуку нових способів підвищення продуктивності праці. 

Глибокі зрушення на міжнародному ринку, тривала системна криза, швидко 

змінювані умови ведення бізнесу, глобалізація, інформатизація стали для 

сучасного суспільства важкими випробуваннями, проте, стимулювали до 

пошуку нових напрямів підвищення продуктивності праці, ефективності 

діяльності та соціально-економічного розвитку. Тому нами систематизовано 

сучасні ризики та можливості її підвищення (табл. 1.4).  
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Таблиця 1.4 

Глобальні чинники та нові напрями підвищення продуктивності праці 

Чинник Загрози (ризики) 
Напрями / можливості  

підвищення продуктивності праці 

1 2 3 

Глобалізація 

1. Зростання міжнародної 

конкуренції, зокрема, і на 

ринку праці. 

2. Підвищення вимог до 

загальноосвітнього рівня 

працівників їх кваліфікації, 

мобільності. 

3. Нестабільна ситуація на 

глобальних ринках. 

4. Зростання нерівності серед 

населення всередині країни та 

між країнами в цілому. 

5. Непередбачуваність 

глобальних потрясінь; 

зростання невизначеності. 

1. Поширення знань та використання 

кращого міжнародного досвіду. 

2. Зростання рівня 

конкурентоспроможності працівників, 

робочих місць, гідної праці.  

3. Поява нових робочих місць, приріст 

ВНП, внаслідок чого зростає зайнятість, 

і, відповідно, - знижується безробіття. 

4. Поява нових  підходів і використання  

кращих управлінських технологій у сфері 

управління продуктивністю праці. 

5. Зміщення акценту на гнучкість, 

швидку адаптованість, здатність 

управляти ризиками, розвиток кадрових 

стратегій. 

6. Зростання частки працівників у сфері 

послуг та наукових досліджень; розвиток 

нових напрямів діяльності; вихід на нові 

ринки. 

Стрімка 

інформатизація 

1. Швидке застарівання знань 

та інформаційних процесів, 

які відбуваються в 

глобальному економічному 

просторі. 

2. Відставання у розвитку 

інформаційної 

інфраструктури. 

3. Відставання країни у 

розвитку інформаційних 

послуг. 

4. Низький технічний рівень 

виробництва. 

5. Неоднорідність розвитку 

інформативного сектору в 

різних географічних регіонах. 

6. Посилення інформаційної 

нерівності. 

1. Швидке поширення інформаційних 

компетенцій. 

2. Поява нових професій; поширення 

нових форм зайнятості, зростання її 

гнучкості. 

3. Глобальний обмін інформацією, 

суттєве зменшення перешкод для руху 

інформаційних потоків. 

4. Зростання можливостей обробки та 

передачі інформації, полегшення доступу 

до неї. 

5. Полегшений доступ до ресурсів 

навчання та саморозвитку; можливість 

вчитися, обмінюватися інформацією і 

працювати у зручний час та незалежно 

від фізичного розташування. 

6. Спільна робота на міжнародному рівні 

в режимі реального часу практично в 

будь-якому виді діяльності. 

Швидке 

наростання 

екологічної кризи 

1. Забруднення довкілля 

дедалі більше обмежує 

можливості швидкого 

соціально-економічного 

розвитку. 

2. Збільшення ризиків для 

здоров’я, психічних і 

1. Усвідомлення необхідності і 

поширення практики здорового способу 

життя. 

2. Зменшення антропогенного впливу.  

3. Створення належних умов праці. 



23 
 

психологічних розладів в 

умовах зростаючого темпу 

життя. 

Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

Інтелектуалізація 

праці 

1. Прискорення 

продукування нових знань. 

2. Ускладнення захисту прав 

інтелектуальної власності. 

3. Наростання 

невідповідності між 

отриманими знаннями та 

можливостями їх 

застосування. 

4. Деформація структури 

підготовки кадрів у бік 

зменшення частки 

виробничих професій, 

спеціалістів технологічних 

напрямів діяльності. 

5. Еміграція кваліфікованих 

працівників. 

6. Недостатній обсяг 

фінансування розвитку науки 

та освіти. 

1. Зростання ролі особистості в розвитку 

країни.  

2. Підвищення вимог до якості трудового 

потенціалу, а отже, рівня освіти, 

навчання протягом всього життя, 

формування та розвиток нових вмінь та 

компетенцій. 

3. Трансформація традиційного процесу 

отримання знань у процес розвитку 

креативності, уяви, ініціативи. 

4. Поява та розвиток інноваційних 

методів інвестицій в людський капітал. 

5. Переорієнтація управління 

персоналом з пошуку та набору кадрів на 

неперервний розвиток персоналу. 

6.  Зміна структури інвестицій: 

збільшення капіталовкладень в 

нематеріальні активи, навчання 

персоналу, удосконалення організаційної 

структури і бізнес-процесів. 

7. Переміщення акценту на нові 

технології та інновації, що дають 

компанії стимул розвивати кадровий 

потенціал для подальшої ефективної 

діяльності. 

8. Удосконалення діяльності за рахунок 

трансферу технологій. 

Системна криза, 

загострення 

кризових явищ 

1. Інноваційна інертність. 

2. Несприятливий 

інвестиційний клімат 

внаслідок втрати довіри 

іноземного інвестора. 

3. Інфляція та подальше 

зниження купівельної 

спроможності національної 

валюти. 

4. Погіршення стану 

платіжного балансу та 

економія соціальних витрат. 

5. Зростання безробіття та 

погіршення добробуту 

населення. 

6. Загострення соціальних 

протиріч. 

1. Підвищення «життєстійкості», 

всебічного, різностороннього розвитку 

особистості для отримання доходів з 

різних джерел. 

2. Формування культури взаємодопомоги 

та підвищення соціальної згуртованості 

громадян. 

3. Позитивні реформи в освітній сфері, 

охороні здоров’я та сфері зайнятості. 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

Пришвидшення 

технологічного 

прогресу, стрімке 

поширення нових 

технологій 

1. Складний процес 

технологічних змін.  

2. Вичерпання  можливостей 

вдосконалення  старих 

технологій. 

3. Активне поширення 

новітніх технологій, які 

роблять революційні зміни в 

суспільстві та економіці. 

 

1. Зростання значення людського 

капіталу; праця набуває  творчого змісту; 

з’являється більше можливостей для  

інтелектуального та професійного 

розвитку.  

2. Зростання попиту на інтелектуальну 

працю. 

3. Покращення якості продукції, наданих 

послуг. 

4. Створення умов для якісних змін в 

організації праці. 

5. Поширення нестандартних форм 

зайнятості та інновацій у сфері 

зайнятості: лізинг, аутсорсинг, аутстафінг 

персоналу, телеробота або дистанційна 

зайнятість, віддалена робота (фріланс), 

нетипові моделі робочого часу (гнучкий 

режим роботи, аморфний робочий час). 

6. Нові технології полегшують та 

урізноманітнюють працю; розвивають 

вміння, творчість, дають можливість 

виконувати багато проектів одночасно, 

оперативно вирішувати складні завдання. 

7. Інформаційні технології потребують 

дедалі більше освічених людей, і тому їх 

розповсюдження приводить до інвестицій 

в освіту, до появи нових інструментів 

професійного розвитку і створення 

соціальних мереж. 

8. Пришвидшення процесу прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на 

основі достовірної інформації. 

Посилення 

демографічного 

дисбалансу 

1. Скорочення пропозиції 

праці (низька народжуваність, 

зменшення чисельності 

населення). 

2. Негативні зміни у віковій 

структурі населення (низька 

частка вікової групи 0-29 

років, старіння населення). 

3. Погіршення здоров’я 

(надвисока смертність, 

особливо серед чоловіків 

працездатного віку). 

4. Еміграція 

висококваліфікованих 

працівників. 

5. Поширення процесу 

прекаризації.  

1. Зростання необхідності забезпечення 

справедливих умов праці. 

2. Формування настанов на здоровий 

спосіб життя. 

3. Активне сприяння залученню молоді 

до праці. 

4. Продовження періоду активного 

довголіття 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

Дефіцит 

традиційних 

природних ресурсів 

1. Прискорене вичерпання 

природних, сировинних та 

традиційних енергетичних 

ресурсів  

2. Завищення цін на них, що 

впливає на собівартість 

продукції та її 

конкурентоспроможність. 

3. Висока ресурсоємність 

ВНП. 

4. Низький рівень переробки 

вторинної сировини. 

1. Споживання альтернативної енергії 

та сировини, що потребує нових знань 

та високої продуктивності праці у 

нових напрямах діяльності. 

2. Раціональне використання сировини 

та трудових ресурсів є стимулом для 

впровадження інновацій для того, щоб 

підвищити ефективність наявних в 

країні та імпортованих ресурсів. 

3. Необхідність переходу вітчизняної 

економіки до оптимального 

виробництва та раціонального 

споживання. 

Джерело: складено автором 

 

Необхідність детального дослідження продуктивності праці з погляду 

нового сучасного підходу обумовлена вкрай низьким її рівнем порівняно з 

рівнем розвинутих країн. Виробіток на макрорівні (розрахований як 

відношення валового національного доходу (ВНД) (дол. США (за паритетом 

купівельної спроможності) до чисельності зайнятого населення (тис. осіб)) в 

різних країнах зіставляється з відповідним показником, характерним для США. 

За цим показником у 2013 році лідирували Люксембург (де значення ВНД на 

одного зайнятого становило 96,4% від рівня виробітку в США), Ірландія та 

Норвегія – 93,9 та 91,8% відповідно. Виробіток в Україні склав лише 17% від 

американського рівня, тоді як, наприклад, у Польщі – 47,5%, Литві – 46,5%, 

Казахстані – 40,6%, Російській Федерації – 33,3%, Республіці Білорусь – 32,3%. 

Україна за рівнем виробітку випередила лише 5 країн (Киргизстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Молдову та Грузію) і посіла 42 місце серед 

досліджуваних 47 країн (рис. 1.2). 

Відповідно до розрахованого нами середнього значення рівня виробітку в 

Україні та 46 країнах світу протягом 2004-2013 рр. (як середнє арифметичне 

значення) (додаток Б), було виділено шість груп країн (серед 47 

досліджуваних):  
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Рис. 1.2. Виробіток в Україні та інших країнах (у % до рівня США) у 2013 р. 

Джерело: розраховано автором за даними [148] 

 

1. Країни з дуже низьким рівнем виробітку (до 15 тис. дол. США на одного 

зайнятого в рік): Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Молдова, Грузія та 

Вірменія. 
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2. Країни з низьким рівнем виробітку (16 – 30 тис. дол. США на одного 

зайнятого в рік): Україна, Албанія, Болгарія, Азербайджан, Румунія, Білорусь, 

Сербія, РФ. 

3. Країни з середнім рівнем виробітку (31 – 45 тис. дол. США на одного 

зайнятого в рік): Казахстан, Латвія, Естонія, Литва, Туреччина, Польща, 

Угорщина. 

4. Країни з виробітком вищим середнього рівня (46 – 60 тис. дол. США на 

одного зайнятого в рік): Хорватія, Португалія, Словаччина, Чехія, Словенія, 

Кіпр, Греція, Мальта. 

5. Країни з високим рівнем виробітку (61 –75 тис. дол. США на одного 

зайнятого в рік): Швейцарія, Іспанія, Данія, Ісландія, Італія, Німеччина, Ізраїль, 

Фінляндія, Канада, Швеція,  Франція, Нідерланди 

6. Країни з дуже високим рівнем виробітку (понад 75 тис. дол. США на 

одного зайнятого в рік): Австрія, Бельгія, Ірландія, Норвегія, США, 

Люксембург.  

Відповідно до запропонованого нами групування країн за рівнем виробітку 

Україна потрапила до групи країн з низьким його рівнем.  

Проглядається кореляція між рівнем виробітку та рівнем життя. Так, 

вісімнадцять країн (серед 47 досліджених), що належать до груп країн з дуже 

високим та високим рівнем виробітку (п’ята та шоста групи) займають 

лідируючі позиції у рейтингу за рівнем життя [39]. Світовий досвід переконує, 

що підвищення продуктивності праці – найкращий шлях до стабільного 

розвитку країни. Це дає підстави стверджувати, що пріоритетним завданням 

розвитку національної економіки має стати досягнення високого її рівня.  

Як бачимо з рис. 1.3, відхилення між регіонами-лідерами та аутсайдерами 

за рівнем регіонального виробітку у 2013 році є значним та свідчить про 

наявність диспропорцій у розвитку регіонів.  
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Рис. 1.3. Виробіток за регіонами України у 2013 р., млн. грн. / тис. осіб 

Джерело: розраховано автором за даними [147] 

 

Найвищий рівень виробітку (розрахованого як відношення ВРД до 

чисельності зайнятих в регіоні) у 2013 р. мали Дніпропетровська, Київська, 

Полтавська та Донецька області. Дуже низький рівень виробітку мали такі 

регіони: Херсонська, Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області. При 

цьому, відношення регіонів з найвищим і з найнижчим рівнем виробітку 

становить 3:1.  

Для розрахунку виробітку в Україні протягом 2002-2013 рр. (табл. 1.5) ми 

використали методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому 

в економіці та за видами економічної діяльності [151].  

Таблиця 1.5 

Виробіток в Україні, Європейському Союзі та США, тис. дол.  

 (за ПКС) на одного зайнятого протягом 2004-2013 рр. 

Країни 
Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Європейський 

Союз-28 
61,88 62,55 63,75 64,68 64,50 62,80 64,55 65,51 65,41 65,68 

США 89,50 90,94 91,65 92,26 92,40 93,28 96,19 97,18 97,67 97,73 

Україна 14,65 14,77 15,82 16,94 17,27 15,29 15,87 16,64 16,67 16,62 

Темп приросту 

до попереднього 

року, % 

- 0,8 7,1 7,0 2,0 -11,5 3,8 4,9 0,2 -0,3 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Темп приросту 

до 2004 року, % 
- 0,8 8,0 15,6 17,8 4,3 8,3 13,6 13,7 13,4 

Виробіток в 

Україні у % до 

ЄС 

23,67 23,61 24,82 26,19 26,78 24,35 24,59 25,4 25,49 25,3 

Виробіток в 

Україні у % до 

США 

16,37 16,24 17,26 18,36 18,69 16,39 16,5 17,12 17,07 17,0 

Джерело: складено автором за даними [148] 

 

Внаслідок фінансово-економічної кризи у 2009 р. виробіток знижується на 

11,5% порівняно з попереднім роком, а з 2010 р. – він зростає, але вже 

меншими темпами, ніж це було до кризи. Продуктивність праці в Україні 

низька порівняно з розвинутими країнами. Так, у 2013 р. її рівень становив 

25,3% від аналогічного показника в країнах, що належать до Європейського 

Союзу. 

Україна, володіючи багатим ресурсним потенціалом, за рівнем 

продуктивності праці відстає від розвинених країн у 4-6 разів і не може 

забезпечити належний рівень добробуту населення. На одного зайнятого 

українця припадає ВНП у розмірі 16,62 тис. дол., що вдвічі менше, ніж в Росії; 

більш ніж у чотири рази – ніж у Швейцарії та у шість разів менше, ніж у США.  

За обсягом ВНП на одного зайнятого (виробіток), у 2013 році Україна 

перебуває на рівні 86,64% від аналогічного значення цього показника 1990 

року, в той час як, наприклад, Білорусь у 2013 році досягла 221,15% від рівня 

виробітку 1990 року, США – 173,38%, Росія – 138,43% (табл. 1.6).   

Таблиця 1.6 

Зміна продуктивності праці в Україні та інших країнах  

у 2013 році порівняно з 1990 роком 

Країна 

ВНП, 

млн. дол. США за ППС 

Чисельність зайнятих, 

тис. осіб 

Продуктивність праці, 

тис. дол. / зайнятого 

1990 

рік 

2013 

рік 

2013/ 

1990, % 

1990 

рік 

2013 

рік 

2013/ 

1990, % 

1990 

рік 

2013 

рік 

2013/ 

1990, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Албанія 12178 25390 208,49 1429 955 66,83 8,52 26,59 311,97 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вірменія 11603 19969 172,10 1749 1164 66,55 6,63 17,16 258,60 

Білорусь 73656 143756 195,17 5151 4546 88,25 14,30 31,62 221,15 

Німеччина 2567342 2933035 114,24 37768 41847 110,80 67,98 70,09 103,11 

Грузія 34381 27740 80,68 2870 1712 59,65 11,98 16,20 135,26 

Киргизстан 13604 15910 116,95 1748 2263 129,46 7,78 7,03 90,34 

Молдова 21634 14332 66,25 2071 1173 56,64 10,45 12,22 116,96 

Росія 1874743 2206457 117,69 79867 67901 85,02 23,47 32,50 138,43 

США 8288387 14451529 174,36 121998 122687 100,56 67,94 117,79 173,38 

Таджикистан 18262 16875 92,40 1939 2307 118,98 9,42 7,31 77,67 

Узбекистан 55637 134851 242,38 7941 12523 157,70 7,01 10,77 153,69 

Україна 487272 339127 69,60 25400 20404 80,33 19,18 16,62 86,64 

Фінляндія 118155 174797 147,94 2480 2489 100,36 47,64 70,23 147,40 

Франція 1436989 2048280 142,54 23766 26918 113,26 60,46 76,09 125,85 

Швейцарія 231140 320286 138,57 4002 4837 120,86 57,76 66,22 114,65 

Джерело: розраховано автором за даними [148] 

 

Україна за рівнем виробітку у 2013 році знаходиться на сьомому місці 

серед країн СНД після Казахстану (39,69 тис. дол.), Росії (32,55 тис. дол.), 

Білорусії (31,62 тис. дол.), Азербайджану (30,81 тис. дол.), Туркменістану 

(19,92 тис. дол.) та Вірменії (17,14 тис. дол.), випереджаючи Молдову, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Виробіток країн СНД у 2013 році, тис. дол. на одного зайнятого 

Джерело: складено автором за даними [148] 

 

Низька продуктивність праці в Україні пояснюється комплексом причин, 

серед яких основними є такі: 
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– низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств: 

протягом 2013 р. 1715 (16,8% від загальної кількості підприємств України) 

промислових підприємств займалися інноваційною діяльністю, що на 3,6% 

менше, ніж протягом 2012 р. [105, c. 163]. Така ситуація відрізняється від 

світових значень. Найвища часка підприємств, які займалися інноваціями, у 

Бразилії (75%), Ізраїлі (74,2%), Південній Африці (60,3%), США (50%), 

найменша частка таких підприємств у Росії (13%) та Єгипті (12,8%). 

Збереження такого рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств і 

надалі в умовах глобалізації економіки виступатиме дестимулюючим чинником 

підвищення продуктивності праці та унеможливить економічне зростання 

країни; 

– недостатнє фінансування розвитку науки та інновацій, технологічна 

відсталість економіки України: витрати на науку та інновації у розвинених 

країн більші, ніж в Україні, що дає їм  змогу виробляти конкурентоспроможну, 

високотехнологічну продукцію, яка забезпечує їм вихід на міжнародні ринки та 

приносить левову часку доходу від зовнішньоекономічної діяльності, а також 

сприяє якісному людському розвитку, що у свою чергу забезпечує нарощення 

людського капіталу та стабільне зростання продуктивності праці; 

– незаінтересованість підприємств у підготовці та навчанні персоналу для 

розроблення інновацій: підготовку персоналу для інноваційної діяльності 

здійснювало 20% інноваційно-активних вітчизняних підприємств у 2013 р. 

[105, c. 211];  

– непрозоре державне регулювання: адміністративні процедури в Україні 

часто надмірно ускладнені та вимагають багато часу, а їх результати важко 

передбачити. Це веде до корупції і знижує ефективність бізнесу, а в ряді 

галузей створює нерівні умови конкуренції. За даними щорічного дослідження 

Forbes Україна в 2013 р. за умовами ведення бізнесу піднялась на 5 позицій 

порівняно з 2012 р. та посіла 99-е місце з 145 країн; проте знаходиться 

практично на останньому місці за рівнем корупції та податкового навантаження 

(127-і місця) [124]; 
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– високий ступінь монополізації економіки та послаблення головної 

рушійної сили модернізації – конкуренції; 

– зношені виробничі потужності та застарілі методи виробництва. Ступінь 

зносу основних засобів в Україні становив у 2013 р. 77,3% [147];  

– зниження інвестиційної привабливості країни та нестача власних коштів 

у більшості підприємств України, особливо в період кризи, призвело до 

скорочення фінансування інноваційних проектів, які б забезпечили підвищення 

продуктивності праці. За підсумками рейтингу Світового банку “Doіng 

Busіness-2014” Україна зайняла 112-е місце із 185 країн за індексом 

інвестиційної привабливості [51]; 

– неефективно побудовані виробничі процеси на підприємствах, що 

обумовлено дублюванням функцій або надмірним навантаженням на одну 

посаду; 

– недосконала система мотивації праці та відсутність стимулів до 

підвищення її продуктивності. 

Підвищення продуктивності праці на макрорівні призводить до зростання 

конкурентоспроможності країни в цілому, тобто збільшення можливостей 

країни створювати товари та послуги, які задовольняють вимоги міжнародних 

ринків при одночасному збереженні та підвищенні добробуту громадян. 

Головною метою кожної держави має бути забезпечення достойного рівня 

життя. Ця мета може бути досягнута за умови зростання продуктивності праці.  

З високою продуктивністю праці пов’язують успіх у конкурентній 

боротьбі на ринку, стійкість і розвиток підприємства, тому завдання її 

підвищення актуальне і знаходиться поряд із завданням підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Отже, підвищення продуктивності 

праці є: 

– важливою передумовою економічного, політичного та соціально-

культурного прогресу в суспільстві; 

– чинником формування продуктивної зайнятості; 

– узагальнюючим показником розвитку продуктивних сил у країні; 
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– джерелом підвищення національного доходу; 

– чинником прогресивних структурних змін, перерозподілу інвестицій в 

галузі з більш високою продуктивністю праці, які є більш привабливими для 

інвесторів; 

– засобом зменшення інфляції в країні; 

– вирішальною умовою покращення соціально-економічних показників 

підприємства та його розвитку в довгостроковій перспективі; 

– джерелом інноваційного розвитку підприємства; 

– умовою зростання обсягу виробництва конкурентоспроможної 

продукції, розвитку виробництва; 

– необхідною передумовою зменшення затрат робочого часу та 

розширення меж вільного часу для розвитку людини та її творчості; 

– важливою передумовою підвищення заробітної плати, покращення 

добробуту населення; 

– чинником зростання можливостей розвитку людини та збільшення 

подальших інвестицій в людський капітал. 

На завершення обґрунтування соціально-економічної необхідності 

підвищення продуктивності праці наведемо слова одного із сучасних 

дослідників цієї проблеми: “Продуктивність праці – це ще не все, але в 

довгостроковій перспективі – це майже все” [210, c. 70]. 

Проблему підвищення продуктивності праці варто розглядати  на рівні з 

такими важливими соціальними завданнями, як: зростання рівня освіченості, 

розвиток науки, охорона здоров’я, соціальне забезпечення та охорона праці, 

підвищення кваліфікації, постійне професійне навчання, розвиток творчості 

працівників, зростання їх інтелектуального капіталу тощо, які забезпечують 

високі темпи її приросту протягом тривалого періоду. Першочерговим 

напрямом при цьому має стати посилення мотивації до високопродуктивної та 

суспільно корисної праці через активізацію інноваційної діяльності персоналу. 
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1.2. Інновації в системі чинників підвищення продуктивності праці    

 

Підвищити якість життя, забезпечити соціальний прогрес, високий рівень 

людського розвитку, досягти стійкого зростання, підвищити 

конкурентоспроможність країни у сучасних умовах можливо лише за рахунок 

ефективного використання інновацій, як власних, так і шляхом імплементації 

зовнішніх знань. Інноваційна пасивність та безініціативний підхід до 

управління заважають суб’єктам господарювання підвищувати продуктивність 

праці, без чого не можливо досягти ефективного їх функціонування та 

розвитку, а, отже, і виходу української економіки з фази тривалої рецесії. 

Успішне використання здобутків НТП, створення та впровадження інновацій 

здатне значно прискорити темпи росту продуктивності праці, що є потужним 

чинником майбутнього зростання економіки.  

Чинниками підвищення продуктивності праці є сукупність причин і 

рушійних сил, що забезпечують її збільшення протягом тривалого періоду. Їх 

значення в ході економічного розвитку змінювалося – першість належала то 

одним з них, то іншим. Науковці, називаючи повний перелік чинників, що 

здійснюють вплив на продуктивність праці, нараховують їх понад сто. Таке 

розмаїття чинників потребує їх систематизації.  

Найбільш повний перелік чинників, що здійснюють вплив на 

продуктивність праці та призводять до її підвищення, наводить О. Грішнова, 

виділяючи чотири класифікаційні ознаки: залежно від рівня керованості – ті, 

що підконтрольні суб’єкту господарювання (кваліфікація, управління та 

мотивація персоналу, трудові відносини, організація, техніко-технологічна база, 

інновації, умови праці тощо); ті, якими суб’єкт господарювання не взмозі 

управляти (розвиток ринкових відносин, політичне становище, конкуренція, 

соціально-економічний розвиток, НТП, культура, якісний і кількісний склад 

трудових ресурсів, моральність, ціннісні орієнтації, розвиток інфраструктури, 

вичерпність природних багатств тощо); за змістом – чинники, які відображають 

якість трудових ресурсів (соціально-економічні), засобів праці (матеріально-
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технічні), поєднання працівників із засобами праці (організаційно-економічні); 

залежно від сфери дії – внутрішньовиробничі, які виникають та діють 

безпосередньо на мікроекономічному рівні; галузеві, що пов’язані з 

перспективами поліпшення кооперативних зв’язків, комбінуванням та 

концентрацією виробництва, освоєнням виробництва та впровадженням нових 

технологій як на рівні галузі, так і на рівні декількох суміжних галузей; 

регіональні, що характерні для певного регіону (наприклад, утворення вільної 

економічної зони); загальнодержавні, що забезпечують підвищення 

продуктивності праці в країні в цілому (наприклад, ефективне використання 

потенціалу трудових ресурсів, зміцнення здоров’я та покращення рівня освіти 

населення тощо) [38, с. 265-266]. 

Сучасні глобальні процеси, що відбуваються під впливом НТП, 

трансформують чинники продуктивності праці. Глобалізація, стрімке 

поширення інформаційних технологій, інтелектуалізація знань, зростання ролі 

інвестицій в інновації та розвиток людського капіталу, а також інші передумови 

поступово посилюють значення  інноваційної складової у традиційній системі 

чинників підвищення продуктивності праці (які все ще не втратили свого 

вагомого значення). Ураховуючи вищесказане, необхідно уточнити чинники 

підвищення продуктивності праці відповідно до вимог часу (рис. 1.5). 

Поняття “інновація” (латинською – “novatіo”) означає “оновлення” 

(новація – це кінцевий принцип, метод або новий порядок, чи новостворений 

продукт, процес, що відрізняється від існуючого аналога, та є результатом 

творчої, інтелектуальної діяльності, завершених наукових розробок). У 

перекладі з англійської мови “іnnovatіon” – це “нововведення” і “поширення 

новинок”. Тобто під інновацією розуміється сукупність дій, що спрямовані на 

досягненню конкретного результату – створення та/або впровадження новинки, 

нововведення.  
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Рис. 1.5. Традиційні та інноваційні чинники підвищення продуктивності праці 

Джерело: складено автором  

 

Традиційні та інноваційні чинники підвищення продуктивності праці 

Соціально-економічні 

Традиційні: 

- поліпшення умов праці, 

побутового та медичного 

обслуговування 

працівників; 

- підвищення загального 

рівня освіченості, 

кваліфікації, підготовки та 

перепідготовки кадрів; 

- розвиток професійної 

мобільності, трудової 

активності; 

- підвищення дисципліни 

та творчої ініціативи 

працівників; 

- покращення морально-

психологічного клімату в 

трудовому колективі; 

- покращення емоційного 

стану працівників;  

інноваційні прямого 

впливу: 

- надання праці творчого 

змісту, забезпечення 

прояву ініціативи та 

відповідальності за 

результати своєї праці; 

- проведення інноваційної 

програми навчання 

спільно з зарубіжними 

університетами 

відповідно до потреб 

інноваційного розвитку; 

- упровадження 

ефективної корпоративної 

культури на підприємстві; 

- зростання інвестицій в 

людський капітал; 

інноваційні непрямого 

впливу: 

- стимулювання попиту на 

нові види продукту чи 

послуги. 

 

Організаційно-економічні 

Традиційні: 

- удосконалення структури апарату 

управління та системи управління 

виробництвом;  

- покращення матеріальної, технічної і 

кадрової підготовки виробництва; 

- удосконалення організації виробничих та 

допоміжних підрозділів; 

- удосконалення поділу та кооперації праці, 

розширення сфери суміщення професій і 

функцій; 

- впровадження прогресивних норм праці; 

- упровадження передових методів та 

прийомів праці; покращення умов праці та 

відпочинку; 

-  удосконалення організації робочих місць;  

- удосконалення системи мотивації; 

інноваційні прямого впливу: 

- розробка та налагодження виробництва 

нового чи суттєве поліпшення основних 

характеристик існуючого продукту для 

ринку; 

-  упровадження кайдзен-менеджменту на 

підприємстві; 

- швидке поширення досягнень науки та 

полегшення доступу до інформації; 

-  використання переваг аутсорсингу на 

підприємстві;  

- нестандартна дистанційна зайнятість, 

електронний рекрутинг; 

- використання переваг нетворкінгу та 

бенчмаркінгу; 

інноваційні непрямого впливу: 

- розвиток взаємовигідного співробітництва з 

науково-дослідними установами, а також зі 

споживачами та постачальниками; 

- зростання кількості підприємств, що 

займаються дослідженнями, розробками та 

впровадженням новітніх технологій; 

- інвестиції у інноваційну діяльність, 

проведення науково-дослідних робіт; 

- впровадження систем забезпечення якості, 

заснованих на нормах ISO. 

Матеріально-

технічні 

Традиційні: 

- модернізація 

обладнання, 

використання 

нової 

продуктивнішої 

техніки; 

- підвищення 

рівня 

автоматизації і 

механізації 

виробництва; 
- використання 

нових 

ефективніших 

видів 

матеріалів  та 

сировини; 

інноваційні 

прямого впливу: 

- освоєння 

прогресивних 

ресурсозберіга-

ючих 

технологій; 

- впровадження 

інформаційних 

технологій у 

виробничі 

процеси; 
- активізація 

наукових 

розробок, 

випуск 

наукомісткої 

продукції; 

інноваційні 

непрямого 

впливу: 

- впровадження 

альтернативних 

видів енергії. 
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Більшість учених вважає, що вперше про інновації почав писати                    

Й. Шумпетер у праці “Теорія економічного розвитку” [175]. Але це поняття, як 

чинник та передумова економічного розвитку, вивчалося значно раніше. 

Значний внесок у розвиток теорії інновацій зробили ще попередники                

Й. Шумпетера – К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо, М. Туган-Барановський та інші. 

Вони не розглядали окремо поняття “інновації”, але заклали фундамент 

сучасної інноватики. А. Смітом була запропонована схема зв’язку поділу праці, 

механізації виробництва та НТП: “Поділ праці → Механізація виробництва → 

Підвищення продуктивності праці → Зростання доходу → Поява фінансових 

ресурсів для подальших інвестицій у модернізацію виробництва → Технічний 

прогрес” [138]. 

К. Маркс у розділі “Машини та велика промисловість” першого тому 

“Капіталу” наголошував на тому, що технічний прогрес не націлений на 

полегшення праці робітника, а застосовується лише для створення додаткової 

вартості за рахунок підвищення продуктивності праці й економії на заробітній 

платні робітника, яка припадає на одиницю продукції [125, с. 346]. НТП            

К. Маркс вважає наслідком виробництва, а не його рушійною силою. 

Наступним періодом розвитку інноваційної теорії були дослідження 

економічних циклів. Аналізуючи дані статистичної звітності Франції, 

Німеччини, США та Великої Британії, М. Кондратьєв виявив 40-60 річні цикли, 

які характеризують хвилеподібний економічний розвиток країн. М. Кондратьєв 

показав, що кардинальні зміни в економічному та соціальному житті 

співпадають з хвилями винаходів та їх впровадження у формі інновацій [57, с. 

370].  

Класична теорія інновацій представлена в наукових роботах В. Зомбарта,    

Й. Шумпетера та інших. В. Зомбарт у праці “Сучасний капіталізм” (1905 р.) 

наголосив, що для отримання прибутків підприємствам необхідно просувати 

технічні новинки на ринок [45]. Й Шумпетер першим систематизував ідеї, які 

стосуються ролі новацій у розвитку економіки. Він стверджував, що останній 

спричинений інноваціями через динамічний процес, під час якого нові 
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технології витісняють старі; цей процес він назвав “творче руйнування”. На 

його думку, радикальні інновації створюють серйозні “підривні зміни”, в той 

час як додаткові – безперервно розвивають процес змін. Й. Шумпетер (1934 р.) 

виділяв п’ять типів інновацій [175, с. 67]: 

– впровадження нових продуктів; 

– впровадження нових методів виробництва; 

– відкриття нових ринків; 

– розробка нових джерел поставок сировини або інших ресурсів; 

– створення нових ринкових структур у галузі. 

Неокласичну теорію інновацій представили Г. Менш, Б. Твісс,                     

Е. Менсфілд, Е. Роджерс та інші. Неокласики вважають, що інновації є 

головним джерелом розвитку. У роботі “Технологічний пат: інновації долають 

депресію” (1979 р.) Г. Менш проаналізував більш, ніж 200 технічних інновацій 

за період із середини XVІІІ ст. – 60-ті рр. XX ст. та довів, що довгі хвилі ділової 

активності пов’язані з інноваціями. Економічні кризи Г. Менш пов’язує із 

призупиненням розвитку науки та кризою базових інновацій. Він вважав: 

“Погіршення справ у фірми є стимулом до інновацій. А коли стан фірми 

стабільний, то в неї немає необхідності щодо певних змін” [208]. На думку           

Г. Менша, депресія є генератором, який сприяє появі інновацій, що 

стимулюють нову появу довгої хвилі. 

В епоху неокласицизму набуває поширення термін “інноваційна 

економіка” (“інтелектуальна економіка” або “економіка знань”), що ґрунтується 

на постійному вдосконаленні техніки, виробництві наукомісткої продукції з 

високою вартістю, де основний прибуток створюється за рахунок 

інтелектуальної складової виробленої продукції. Найбільш відомими 

представниками досліджень інноваційної економіки є Е. Тоффлер [153],           

Ф. Фукуяма [160], Д. Белл [13].  

Представники соціально-психологічної теорії інновацій (Е. Денісон,             

К. Фрімен та інші) вважають інноватора носієм інноваційного розвитку.  
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Проведений літературний огляд визначення сутності поняття “інновація” 

дав змогу систематизувати погляди зарубіжних і українських науковців та 

означити, що воно розглядається як результат, процес, сукупність заходів, нова 

комбінація виробничих чинників, ідея та явище (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття “інновація” 

Підхід Сутність поняття “інновація” Автори 

1 2 3 

Інновація як 

нове науково-

організаційне 

поєднання 

факторів 

виробництва 

Нове науково-організаційне поєднання виробничих факторів, що 

створюється під впливом підприємницького духу та призначене для 

впровадження та подальшого ефективного використання у 

промисловості нових видів товарів (послуг), засобів праці та 

транспортних засобів, ринків та форм організації виробництва [175, 

с. 132].  

Й. Шумпетер  

Інновація як 

сукупність 

заходів 

Сукупність виробничих, технічних та інших заходів, які сприяють 

появі на ринку нових та удосконалених бізнес-процесів, 

устаткування [48, с. 41].  

Ф. Ніксон  

 

Інновація як 

процес 

 

Процес виникнення, поширення та подальшого розвитку нових 

продуктів, послуг, методів і технологій виробництва у будь-яких 

сферах діяльності [37, с. 39]. 

П. Друкер  

Процес, що поєднує науку, управління та техніку, й під час якого 

створюється економічний зміст винаходу або ідеї. Інновація 

передбачає отримання новизни і проходить етапи від появи ідеї до її 

комерціалізації та охоплює комплекс відносин, які пов’язані з 

виробництвом, обміном та споживанням новинки [150, с. 113]. 

Б. Твісс  

Процес доведення нової наукової ідеї до стадії впровадження та 

використання, що забезпечує прибуток [167, c. 38]. 

Д. Черваньов, 

Л. Нейкова 

Процес освоєння та поширення нової технології або новоствореної 

наукомісткої продукції, що охоплює всі етапи життєвого циклу 

новації, починаючи з фундаментальних досліджень [140, с. 8].  

В. Соловйов  

Процес створення нової споживчої вартості, що відбувається під 

впливом НТП, та здатна задовольняти потреби з більш вигідним 

ефектом [131, с.19]. 

М. Семикіна  

Комплексний процес, що передбачає генерування ідеї, розробку, 

комерційне застосування та поширення нового технічного, 

організаційно-управлінського, маркетингового чи іншого нового 

рішення, що здатне задовольнити нові потреби та сприяє якісним 

змінам у сфері виробництва і (або) послуг [106, c. 24]. 

І. Новікова  

Суспільний, техніко-технологічний, економічний процес, що 

забезпечує створення кращих виробів, технологій шляхом 

упровадження ідей та винаходів у практику діяльності. Інновації на 

ринку, якщо вони створені заради економічної вигоди, можуть 

забезпечити значний додатковий дохід [129, с. 43].  

Б. Санто  

Інновація як 

нове явище 

Нове явище або зміна суб’єктом власної діяльності задля підвищення 

конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках 

[6, с. 76].  

Л. Антонюк,  

А. Поручник,   

В. Савчук        
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 

 

 

 

Інновація як 

нова ідея 

Інновація – це втілення нових ідей в товари, процеси, послуги або 

використання в управління [172, c. 7].  

Н. Чухрай  

Інновація – це нові ідеї у виробничій, фінансовій, управлінській, 

комерційній, маркетинговій та інших сферах, кардинальні зміни 

або удосконалення, що забезпечують соціальний розвиток, 

економію витрат, зростання ефективності та рентабельності 

виробництва [74, c. 14].  

Н. Краснокутська  

Інновація як 

результат 

діяльності 

 

 

Інновація – це підсумковий результат, що передбачає освоєння та 

створення принципово нового або якісно видозміненого 

нововведення, що задовольняє суспільні потреби та дає змогу 

отримати економічний, соціальний, екологічний, науково-

технічний ефекти [139, c. 32].  

Д. Соколов,       

А. Титов,            

М. Шабанова  

Інновація – це результат наукових досліджень і розробок, які 

спрямовані на вдосконалення виробничої діяльності, економічних, 

соціальних та правових відносин у галузях науки, освіти, 

культури і в інших сферах суспільної діяльності [114, с. 38].  

М. Пашута, 

О. Шкільнюк  

Інновація – завершальний результат інноваційної діяльності, що 

втілюється в новому або поліпшеному продукті,  технологічному 

процесі або підході до соціальних послуг [127, с. 55].  

Міжнародні 

стандарти  

Підсумковий результат діяльності, що полягає у створенні, 

освоєнні та розповсюдженні новацій, та втілюється у новостворені 

або удосконалені технології, продукцію, послуги, процеси, 

управлінські рішення у різних сферах діяльності та орієнтується 

на економічний розвиток та суспільний прогрес [1, с. 290]. 

А. Турило,         

М. Адаменко 

Підсумковий результат діяльності, основою якого є створення та 

використання новинок, що втілюються у вигляді нових або 

вдосконалених товарів (робіт або послуг), технологій, методів 

управління ними на всіх стадіях життєвого циклу, забезпечують 

підвищення ефективності діяльності та розвиток підприємства[88, 

c. 27]. 

С. Ілляшенко 

Джерело: систематизовано автором 

 

На нашу думку, тлумачити інновації як сукупність заходів не доречно, 

оскільки така дефініція більшою мірою властива інноваційній діяльності. 

Інновація у якості процесу розглядається багатьма науковцями, однак 

використання такого трактування призводить до неузгодженості у визначенні 

понять “інновація” та “інноваційний процес”. Трактування інновації як нової 

ідеї чи нового явища призводить до плутанини у поняттях “новація” та 

“інновація”, оскільки не будь-яка нова ідея чи зміна є інновацією, вона ще має 

відповідати ряду вимог щодо ступеня новизни, можливості впровадження та ін. 

Узагальнюючи погляди науковців на трактування цього поняття, вважаємо 

доречним визначати інновації як результат інноваційної діяльності. 
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Ураховуючи критичний аналіз літератури, нами доповнено трактування 

поняття “інновації” такими особливостями: 

1) інновація – це завершальний результат діяльності; 

2) визначенням охоплено чотири типи інновацій, які характеризують 

основні напрями діяльності підприємства; 

3) результатом створення та впровадження інновацій є економічний і/або 

екологічний, та /або соціальний,  і/або організаційно-управлінський ефекти. 

Таким чином, інновація – це завершальний результат діяльності, що 

пов’язаний зі створенням новацій, та передбачає впровадження, як окремо, так і 

в комплексі, нової або поліпшеної продукції або процесу, маркетингового або 

організаційно-управлінського методу у виробничий процес, систему 

управління, організацію праці або міжнародну діяльність, що забезпечує 

зростання обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції (робіт, 

послуг), економічний та інноваційний розвиток та суспільний прогрес. 

Основною вимогою до інновацій є те, що процес, продукт, маркетинговий або 

організаційно-управлінський метод має бути обов’язково новим (або значно 

удосконаленим) для підприємства. Загальною особливістю інновацій є 

необхідність їхнього впровадження. Новий або поліпшений продукт 

упроваджується шляхом виведення його на ринок; нові процеси, маркетингові 

або організаційно-управлінські методи вважаються впровадженими за умови 

фактичного їхнього використання в діяльності підприємства. 

У сучасних наукових джерелах є дуже багато різних класифікацій 

інновацій. Н. Ілляшенко пропонує класифікацію інновацій за двома напрямами: 

залежно від типу блага, що створюється, (інновація-продукт, інновація-послуга 

та інновація-технологія) та залежно від його (блага) використання в 

перспективі (інновація, що створюється з метою використання у виробництві та 

споживча інновація) [88, с. 36]. 

Н. Чухрай, Р. Патора наводять класифікацію інновацій за дев’ятьма 

ознаками (табл. 1.8). 
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Таблиця 1.8 

Класифікація інновацій 

Ознаки класифікації Види інновацій 

1 2 

1. Новизна 1.1. Радикальні (відкриття, винаходи). 

1.2. Ординальні (ноу-хау, раціоналізаторська пропозиції). 

2. Масштаб новизни  2.1. Інновації, нові для світу. 

2.2. Нові в країні. 

2.3. Нові в галузі. 

2.4. Нові для підприємства. 

3. Галузь 

впровадження  

3.1. Інновації, створені або впроваджені у науковій сфері. 

3.2. У сфері освіти. 

3.3. У соціальній сфері. 

3.4. У матеріальному виробництві. 

4. Сфера 

застосування  

4.1. Інновації для внутрішнього застосування. 

4.2. Інновації, створені з метою продажу. 

5. Частота 

застосування  

5.1. Разові. 

5.2. Інновації, що повторюються. 

6. Форма 6.1. Патенти, винаходи, відкриття. 

6.2. Раціоналізаторські пропозиції. 

6.3. Ноу-хау. 

6.4. Емблеми, товарні знаки, торгові марки. 

6.5. Нові документи різного призначення. 

7. Вид ефекту 7.1. Соціальні інновації. 

7.2. Економічні інновації. 

7.3. Екологічні інновації.. 

7.4. Науково-технічні інновації 

7.5. Інтегральні інновації. 

8. Тип  8.1. Технологічні та технічні. 

8.2. Економічні та організаційні. 

8.3. Суспільні (позавиробничі). 

9. Сфера створення  9.1. Наукові. 

9.2. Технічні.  

9.3. Технологічні. 

9.4.  Конструкторські.  

9.5. Виробничі.  

9.6. Інформаційні. 

 Джерело: [171, с. 15-16] 

 

В. Соловйов виділяє наступні типи інновацій:  

1. Інкрементні (додаткові) – поступові зміни, що базуються на знаннях, 

ідеях і виробничому досвіді одного або двох осіб, результати яких, як  правило, 

споживають самі ініціатори. Інновації цього типу впроваджуються найчастіше 

на виробничих дільницях, у цехах, рідше – на підприємствах у цілому. 
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2. Радикальні – це результат тривалої роботи над розробками на 

виробництві, в університеті чи лабораторії, до якої залучають багато людей 

різнопрофільної спеціалізації. Такі інновації зазвичай впроваджуються на  

підприємствах однієї галузі або декількох суміжних галузей. Результати такого 

типу інновацій сприяють помітним змінам не лише на мікро-, але і на 

макрорівнях.  

3. Інновації,  в результаті яких створюються новітні технологічні системи, 

– забезпечують глибокі зміни у технології, що призводить до змін відразу у 

декількох галузях економіки. Вплив їх відчутно помітний протягом не менше 

десятирічного періоду. 

4. Інновації, що сприяють зміні технічної та економічної парадигми – 

призводять до кардинальних змін, суттєвий вплив яких зазнає світова економіка 

в цілому [140, с. 83].  

Основні відмінності радикальних та додаткових інновацій наведені в табл. 

1.9. 

Таблиця 1.9 

Основні відмінності радикальних та доповнюючих інновацій 

Радикальні інновації Доповнюючі інновації 

Створюють нову технологію Удосконалюють існуючу технологію 

Висока невизначеність та 

максимальний ризик 

Низька невизначеність та мінімальний 

ризик 

Сприяють значним змінам, які 

перетворюють існуючі ринки або 

галузі, або створюють нові 

Покращують конкурентоспроможність 

фірми на ринках або в галузях 

Джерело: складено автором за [140, с. 83] 

 

Польські дослідники – Я. Домбровський та І. Коладкевич – розглядають 

інновації залежно від:  

– сфери їх дії: технічні (стосуються продукції, нових рішень та 

технологій) та організаційно-управлінські інновації (змінюють або 

удосконалюють організаційну структуру управління та процес створення 

товарів або послуг); 
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– методу впровадження: системні (інкрементальні), що базуються на 

здійсненні відповідних заходів, що пов’язані зі скороченням витрат, 

удосконаленням виробничих процесів, та передбачають створення нової 

продукції або колективної роботи над вирішенням організаційно-управлінських 

проблем на постійній основі, до якої залучаються  працівники всіх рівнів 

управління; системні інновації передбачають постійне накопичення інформації 

та знань; одиничні (стихійні), що, на відміну від системних, не здійснюються 

постійно на підприємстві; вони не передбачають цілеспрямованої діяльності, а 

радше стають відповіддю на нові можливості та загрози; 

– обсягу змін, які вони викликають: радикальні (передбачають створення 

нової продукції, яка в перспективі потребуватиме використання нових 

технологій (радикальні технічні інновації), а також передбачають 

впровадження нового методу управління підприємством, що в перспективі 

потребуватиме зміни технології виробництва та надання послуг (радикальні 

організаційні інновації); рекомбінаційні (базуються на комбінації існуючих 

виробничих функцій, технологічних рішень, що необхідні для створення нової 

продукції) та модифікаційні (незначні зміни в товарній номенклатурі, 

технології і організаційній структурі управління з метою їх удосконалення, що 

передбачають моніторинг та вивчення зовнішнього оточення і своєчасне 

реагування на нові потреби споживачів або поведінку конкурентів) [34, с. 111-

113]. 

Найбільш повну класифікацію інновацій пропонує у своїй монографії            

І. Петрова (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10 

Узагальнена класифікація інновацій  

Класифікаційна ознака Вид інновацій 

1 2 

З погляду циклічного розвитку Дрібні; середні; великі; найбільші. 

З погляду інтенсивності Другого – сьомого  порядку; першого; нульового. 

Залежно від рівня використання 

наукових знань. Ґрунтуються на: 

 

Наявних наукових та фундаментальних знаннях; наукових 

дослідженнях з обмеженою сферою застосування; поєднанні 

різних знань; вторинних наслідках великих програм; 

використанні одного продукту в різних галузях; уже відомій 

технології. 
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Продовження табл. 1.10 

1 2 

Залежно від можливості планування 

життєвого циклу 

Якісні зрушення в елементах виробничих сил, що передбачають 

переміни в поколіннях техніки та збереження початкового 

основоположного принципу (об’єкт довгострокового характеру); 

новації, що уречевлюють наукові ідеї, які кардинально змінюють 

виробничі сили й прикріплюються до їхнього складу у якості 

нового невід’ємного елементу (об’єкт прогнозу); кількісні зміни, 

удосконалення окремих параметрів (об’єкт поточного 

планування й на перспективу). 

За структурною характеристикою На виході; вході; інновації структури підприємства. 

За способом  Прямі; експериментальні. 

За рівнем управління.  На рівні національної економіки; видів та підвидів економічної 

діяльності; регіональні; організаційні; внутрішньо організаційні.  

У сфері управління  Продукцією; процесами (технологічними); трудовими 

ресурсами; управлінською діяльністю. 

За термінами виконання До 1 року; 2-4 роки; 5-10 років; 10 і більше років. 

За охопленням життєвого циклу НДДКР, теоретичні розробки; НДДКР, освоєння і застосування. 

За обсягом  Стратегічні; точкові; системні. 

Залежно від  первинного стану 

процесу (системи) 

Замінювальні; відмінювальні; відкривальні; 

ретроінноваційні. 

За призначенням. Спрямовані на: 

 

Результативність виробництва; підвищення якості 

продукції; покращення умов праці; ефективність реалізації. 

За джерелом планування Локальні; центральні; спонтанні. 

За джерелом виникнення  Закриті; відкриті. 

За результативністю Не впроваджені; впроваджені й мало використані; 

впроваджені й повністю використані. 

За рівнем новизни Системні; радикальні; модифікаційні. 

За сферами діяльності Соціальні; управлінські (організаційні); науково-технічні; 

маркетингові (комерційні); економічні; виробничі; 

екологічні; юридичні; політичні; мистецькі. 

Залежно від об’єкту Застосування нових принципів діяльності (може 

підвищувати ефективність у 2-10 разів); виявлення нових 

сфер застосування (може підвищувати ефективність у 10-

100 і більше разів); розрахунок параметрів  оптимізації 

(може підвищувати ефективність на 2-10%); генерація 

нових конструктивних рішень (може підвищувати 

ефективність на 5-10% і більше). 

Характер потреб, що 

задовольняються / Масштаби  

розповсюдження 

Інновації, які створюють нові потреби; розвивають наявні 

потреби; застосовуються в одній галузі; застосовуються у 

всіх або багатьох галузях. 

За походженням Зовнішні; внутрішні. 

За величиною витрат   Інновації, що вимагають великих вкладень; мінімальних 

вкладень;можливі без додаткових витрат. 

За джерелами фінансування  

 

Власні кошти; бюджетні кошти; кредитні або інші позикові 

кошти; змішане фінансування.  

За ступенем ризику  Відсутність невизначеності; часткова / повна 

невизначеність. 

За типом  Продуктові; сировинні; збутові; технологічні; організаційні; 

інфраструктурні. 

За поширенням  Одиничні; дифузні 

За спадкоємністю  

 

Відкриваючі; заміщуючи; поворотні; скасовуючі; 

ретровведення. 
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Продовження табл. 1.10 

Джерело: [115, с. 32-35]; * [53] 

 

Для цілей дисертаційної роботи будемо користуватися класифікацією, 

розробленою відповідно до Інструкції, що розроблена з метою заповнення 

статистичної звітності підприємств – форма № 1-інновація (останній рядок 

табл. 1.10), оскільки саме ці чотири типи інновацій (продуктові, процесні, 

організаційні, маркетингові) охоплюють різні напрями функціонування 

підприємства та дають можливість оцінити вплив чотирьох типів інновацій (як 

окремо, так і їх комбінацій) на підвищення продуктивності праці. 

Інноваційний продукт – нові або значно удосконалені товари або послуги, 

що відрізняються новими або покращеними порівняно з їх базовими 

характеристиками [213, c. 48]. До продуктових інновацій належить як 

виведення на ринок нових товарів (послуг), так і помітні поліпшення їх 

функціональних характеристик, або запровадження нових способів 

використання наявних товарів і послуг. Інноваційна продукція освоюється, 

створюється або використовується на підприємстві з метою створення 

конкурентних переваг через збільшення попиту, диверсифікацію, 

широкомасштабне виробництво якісної продукції, зростання частки ринку, що 

забезпечить вищі прибутки. Не вважаються продуктовими інноваціями 

незначні зміни або удосконалення; оновлення, що здійснюється на постійній 

основі; щосезонні зміни (наприклад, що стосуються одягу); виготовлення для 

одного клієнта на замовлення, що не включає кардинально відмінні особливості 

порівняно з виробами для інших клієнтів; конструктивні зміни, які не 

1 2 

За темпами впровадження  Швидкі; стрибкоподібні; зростаючі; уповільнені; затухаючі. 

За формою 

 

Раціоналізаторські пропозиції; торгові марки; відкриття, 

винаходи, патенти; нові документи, які описували 

технологічні досягнення. 

За причинами появи  Реактивні; стратегічні. 

Відповідно до Інструкції 

Державної служби статистики 

про заповнення статистичної 

звітності підприємств форма № 

1-інновація * 

Продуктові; процесні; маркетингові; організаційно-

управлінські. 
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стосуються призначення,  функцій або технічних характеристик товару чи 

послуги; перепродаж нових товарів чи послуг, які перед цим були придбані у 

інших підприємств. 

Інноваційний процес – використання нових або значно удосконалених 

методів виробництва, надання послуг чи доставки, що передбачає суттєві  зміни 

в обладнанні, техніці та/або програмному забезпеченні [53]. До процесних 

інновацій не належать: непомітні зміни або удосконалення; збільшення обсягів 

виробництва або можливостей сервісу за рахунок додаткових виробничих або 

логістичних систем, що схожі на ті, які вже використовуються у практичній 

діяльності. Процесні інновації забезпечують зменшення витрат, що в свою 

чергу призводить до підвищення результативності діяльності. 

Організаційно-управлінські інновації – це впровадження нового 

організаційного чи управлінського методу в практичній діяльності, системі 

управлінні, організації праці та/або міжнародній діяльності [213, c. 51].   

Організаційно-управлінські інновації не включають: зміни у виробничій 

діяльності та її організації, управлінні або зовнішньоекономічних зв’язках, 

основою яких є методи, які вже використовувалися на підприємстві; зміни в 

управлінській стратегії, якщо вони не передбачають введення нового 

організаційного методу; злиття та придбання інших підприємств. Організаційні 

інновації надають гнучкості рутинним повсякденним процесам та покращують 

організацію робочих місць, що забезпечує підвищення продуктивності праці та 

ефективності виробництва. 

Маркетингові інновації – це впровадження нового маркетингового методу, 

що, зокрема, передбачає кардинальні зміни або суттєві поліпшення у 

конструкції виробу або упаковці, просуванні продукту, його розміщенні або 

ціні [213, c. 50]. Зміни в упаковці або дизайні продукту, дистрибуції товарів або 

ціноутворенні, які не передбачають використання нових маркетингових 

методів; регулярні рутинні зміни маркетингових інструментів; використання 

методів маркетингу, які спрямовані  на нові географічні ринки, але вже 

використовувалися, – не належать до маркетингових інновацій. 
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Інновації відіграють важливу роль у діяльності підприємства (рис. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Роль інновацій у забезпеченні ефективності діяльності підприємства 

Джерело: складено автором  

Сприяють навчанню та підвищенню кваліфікації працівників 

 

Підвищують ефективність прийняття управлінських рішень 

Поліпшують гнучкість виробництва 

Підвищують обізнаність споживачів про нові продукти 

Продуктові 

Відкривають нові ринки 

Призводять до зростання виробництва і зайнятості 

Розширюють номенклатуру товарів і послуг 

Замінюють стару продукцію з обмеженою ефективністю 

Сприяють розробці екологічно чистих продуктів 

Зменшують тривалість та збільшують потужність виробництва 

Зменшують витрати матеріалів і енергії на одиницю продукції 

Покращують якість і конкурентоспроможність продукції 

Призводять до економії праці та/або капіталу 

 

Процесові 

Зменшують інтенсивність та підвищують продуктивність праці  
 

Створюють нові робочі місця, замінюють важку фізичну 

працю на творчу, розумову 

Зменшують негативний вплив на навколишнє середовище 

Сприяють активізації обміну знаннями 

Організаційно-

управлінська 

Полегшують доступ до нематеріальних активів (наприклад, 

до зовнішніх знань) 

Підвищують задоволеність робочим місцем 

І 

Н 

Н 

О 

В 

А 

Ц 

І 

Ї 

Сприяють кращому задоволенню потреб споживачів 

Вдосконалюють внутріорганізаційні зв’язки  

 

Сприяють розвитку нових прибуткових напрямів діяльності 

Покращують позиціонування продукту на ринку 

Маркетингові 

Сприяють досягненню гідної позиції в обраній ринковій ніші  

Знижують простої та експлуатаційні витрати 
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Дж. Балдвін і П. Ханел (2003 р.) прийшли до висновку, що на 

підприємствах, які займалися інноваційною діяльністю, відбулися такі зміни: 

73% підприємств вдалося покращили взаємовідносини зі споживачами та 

клієнтами; 60% – підвищили конкурентоспроможність продукції; 56% – 

розширили товарний асортимент; 32% – значно скоротили час виконання 

замовлень та 25% підприємств покращили взаємодію з постачальниками [193, 

с. 139].  

Інновації у підвищенні продуктивності праці – це впровадження у 

виробничий процес, систему управління, організацію робочих місць, 

зовнішньоекономічну діяльність нового або поліпшеного продукту (продуктові 

інновації) чи процесу (процесові інновації), нового маркетингового методу 

(маркетингові інновації) або нового методу організації чи управління 

(організаційно-управлінські інновації), що кардинально підвищують 

продуктивність праці. Враховуючи позитивну роль інновацій у діяльності 

підприємства, нами визначено основні напрями їх використання для 

підвищення продуктивності праці на мікрорівні (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 

Напрямки використання інновацій, що прямо чи опосередковано 

впливають на підвищення продуктивності праці 

Резерви зростання продуктивності праці за 

рахунок інновацій 

Продуктові 

інновації 

Процесові 

інновації 

Організаційно

-управлінські 

інновації 

Маркетингові 

інновації 

Конкуренція, попит та ринки 

Збільшення частки ринку     

Вихід на нові ринки     

Лояльність споживачів     

Швидше реагування на нові потреби клієнтів      

Виробництво і постачання 

Поліпшення якості товарів і послуг     

Розширення товарної номенклатури     

Заміна нерентабельної продукції      

Збільшення гнучкості виробництва      

Збільшення потужності виробництва      

Зменшення витрат праці на одиницю 

продукції 

    

Зменшення тривалості виробничого процесу     

Організація робочого місця та умови праці 

Вдосконалення системи взаємодії     

Активізація обміну знань      

Навчання та підвищення кваліфікації     
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Продовження табл. 1.11 

Поліпшення умов праці     

Створення нових робочих  місць     

Сприяння прояву творчості та ініціативи     

Зменшення інтенсивності праці     

Джерело: складено автором 

– прямий вплив; 

– опосередкований вплив; 

                      –  незначний вплив. 

 

Конкуренція, попит та ринки; виробництво та постачання; умови праці та 

організація робочого місця – найбільш важливі напрями діяльності 

підприємства, кожен з яких має властивий йому набір характеристик, які є 

резервами підвищення продуктивності праці за умови впровадження різних 

типів інновацій у діяльність підприємства. Продуктові інновації забезпечують 

поліпшення якості товарів (послуг) відповідно до міжнародних стандартів, 

розширення асортименту продукції, збільшення частки підприємства на ринку 

за рахунок задоволення потреб споживачів у нових товарах, у тому числі, 

екологічно-чистих, і послугах, заміну продукції, виробництво якої не приносить 

достатніх прибутків, на більш рентабельну, тощо. Процесні інновації сприяють 

підвищенню потужності виробництва, досягненню гнучкості, зменшенню 

витрат виробництва, покращенню умов праці, створенню нових робочих місць, 

кращому обслуговуванню споживачів, зменшенню забруднення середовища 

тощо. Результатом від впровадження організаційних інновацій є зміцнення 

відносин з клієнтами, покращення взаємодії та обміну знаннями між різними 

структурними підрозділами підприємства та з іншими підприємствами тощо. 

Маркетингові інновації забезпечують вихід на нові ринки, збільшення частки 

ринку, завоювання лояльності споживачів тощо. Все це впливає прямо чи 

опосередковано на підвищення продуктивності праці [67, c. 259]. 

Не зважаючи на те, що інформаційні технології (ІТ) входять у другу групу 

(процесні інновації), у сучасних умовах постає необхідність окремого їх 
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вивчення, враховуючи їх величезне значення для підвищення продуктивності 

праці та підвищення ефективності національної економіки в цілому. 

Нові ІТ суттєво, переважно позитивно, впливають на зайнятість та трудові 

відносини за багатьма напрямами, що відображено у табл. 1.12.  

Таблиця 1.12 

Вплив інформатизації на зайнятість та трудові відносини на підприємстві 

Ознака До впровадження інформаційних 

технологій 

Після впровадження 

інформаційних технологій 

Зміст праці Підпорядкування людини на 

виробництві можливостям техніки 

Значно ширша свобода людини у 

здійсненні виробничих операцій 

Умови праці 
Чітко регламентовані, стандартні, 

часто важкі і шкідливі  

Комфортні, індивідуалізовані, 

комп’ютеризовані 

Характер праці 
Репродуктивна, переважно 

фізична,  малокваліфікована праця 

Переважно творча, розумова, 

висококваліфікована праця 

Вид зайнятості Переважно продуктивна 

(економічно доцільна) зайнятість  

Переважно раціональна (соціально 

і економічно доцільна)  зайнятість 

Форма зайнятості Стандартна, регламентована Часто нестандартна, дистанційна, 

індивідуалізована 

Структура зайнятості 

за сферами 

виробництва 

Зайнятість у сфері матеріального 

виробництва 

Зайнятість у сфері послуг, науки 

та освіти 

Вимоги до 

кваліфікації 

Базова кваліфікація, отримана на 

початку трудового життя 

Постійне навчання, підвищення 

кваліфікації, опанування нових 

інформаційних ресурсів 

Відносин між 

роботодавцем і 

працівником 

Повна залежність працівника від 

роботодавця 

Партнерство, засноване на 

унікальній кваліфікації працівника 

Режим роботи Часто багатозмінний, чітко 

регламентований 

Гнучкий робочий час і змінні межі 

робочого дня, тижня, року 

Можливості 

працевлаштування 

Стандартні, обмежені фізичними 

робочими місцями   

Багатоваріантність, гнучкість 

зайнятості, полегшення пошуку 

роботи та поява альтернативних 

робочих місць 

Зміни у 

професійному поділі 

праці (поява нових 

категорій 

працівників) 

Виконання роботи здійснюють в 

основному “Сині комірці” – 

кваліфіковані наймані робітники, 

що зайняті переважно фізичною 

працею та “білі комірці” – 

службовці, управлінці нижчої та 

середньої ланок, фахівці, які 

зайняті інтелектуальною працею 

Створення доданої вартості 

забезпечують в основному 

“Віртуальні комірці”, які 

займаються розробкою, 

запровадженням та 

функціонуванням інформаційних 

продуктів   

Трудова кар’єра  Стандартизована, поступальна, 

послідовна зміна робочого місця 

та посад до виходу людини на 

пенсію   

Індивідуалізована, дискретна, без 

чітких меж її завершення  

Оплата праці 

 

 

Традиційні форми і методи оплати 

праці на стандартному робочому 

місці – відповідно до посадового 

окладу, виробітку чи 

відпрацьованого часу 

Множинність джерел заробітку, 

контрактні форми оплати праці, 

інтелектуальна рента 
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Продовження табл. 1.12 

1 2 3 

Період трудових 

угод  

Довгостроковий Короткостроковий 

Мотивація 

працівників 

Основне стимул діяльності і 

джерело задоволення потреб 

працюючих – заробітна плата 

Матеріальні мотиви поступаються 

першістю мотивам самореалізації, 

нарощення інтелектуального 

потенціалу і максимального його 

розкриття в процесі праці 

Навантаження на 

робочому місці 

Стандартне навантаження 

протягом робочого дня, тижня, 

року   

Індивідуалізація балансу часу між 

роботою та іншою діяльністю 

Система 

працевлаштування 

Традиційна  Електронний рекрутинг 

Міжособистісне 

спілкування на 

роботі 

Живе спілкування між 

співробітниками, ділові зустрічі 

Заміна живого спілкування на 

електронне, віртуальне 

Витрати праці на 

виконання завдань 

Значні витрати праці для 

досягнення бажаного результату 

Зменшення витрат праці і 

покращення її результативності 

Джерело: складено автором 

 

Оцінюючи сферу ІТ-індустрії, зазначимо, що вона дала можливість 

забезпечити роботою значну частку висококваліфікованих фахівців, створити 

робочі місця для певної категорії спеціалістів у різних сферах діяльності (веб-

дизайнер, програміст, надання юридичних послуг тощо). Зміни в 

інфраструктурі телекомунікації дали поштовх поширенню нових форм гнучкої 

зайнятості, які не вимагають концентрації працівників у одному 

спеціалізованому місці. Сьогодні ніхто не заперечує той факт, що інформаційні 

технології сприяють зростанню продуктивності праці у високотехнологічних 

секторах, але питання про їх вплив на зростання продуктивності праці в інших 

секторах економіки залишається відкритим. Більшість ранніх досліджень на 

тему впливу ІТ на продуктивність не виявили відчутного зв’язку між цими 

змінними. Зокрема, С. Роач (1987 р.) встановив, що тоді як інвестиції в ІТ з 

розрахунку на одного працівника в секторі послуг зросли на декілька сотень 

відсотків у період з 1977 по 1986 р., випуск на одного працівника не зазнав 

значних змін [218]. К. Моррісон і Е. Берндт (1990 р.) показали, що вплив ІТ на 

продуктивність є негативним [209]. Г. Ловеман і Б. Баруа (1994 р. та 1991 р.) 

відзначили, що не існує переконливих доказів, щоб відкинути гіпотезу про 

відсутність зв’язку між інвестиціями в ІТ і продуктивністю [204; 183].                
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Б. Прасад і П. Харкет (1997 р.) стверджували, що вплив інвестицій в ІТ на 

продуктивність у банківському секторі є нульовим або навіть негативним. 

Компанії, що витрачають ІТ-бюджети в більшій мірі на підтримку існуючих ІТ-

систем, у середньому показують кращі результати, ніж компанії, які інвестують 

у створення нових ІТ [216]. Можливим поясненням цього є те, що здійснення 

інвестицій у підтримку існуючих ІТ-систем призводить до руху по кривій 

досвіду, тим самим забезпечуючи компанії виграш від використання ІТ. 

Американський економіст Р. Солоу стверджував (1987 р.), що “ознаки 

комп’ютерної епохи можна побачити всюди, крім статистики продуктивності 

праці”. Цей вислів у економічній літературі став відомий під назвою “парадокс 

Солоу” і пов’язаний з тим, що протягом 1970-1980-х років американська 

економіка характеризувалася зниженням продуктивності при щорічному 

зростанні витрат на інформаційні технології на 20-25%. Витрати на ІТ в США 

зросли з 7,1% від ВНП в 1992 році до 8,3% в 2000 році. У країнах ЄС цей 

показник зріс з 5,3% в 1992 році до 7,2% в 2000 році [222, с. 75]. 

“Парадокс Солоу” можна пояснити і недосконалістю методик розрахунку 

продуктивності, зокрема не враховуються якісні зміни (підвищення якості 

продукції, зростання продуктивності праці у сфері послуг, поліпшення умов 

праці у багатьох галузях тощо). Іншим поясненням “парадоксу Солоу” є 

“гіпотеза відстрочки Девіда”. П. Девід, спеціаліст в галузі економічної історії з 

Оксфорда, виявив (1990 р.), що вплив електроенергетики на інші галузі 

промисловості виявився лише через 40 років після початку використання 

електроенергії. Тобто зростання продуктивності відбувається після деякого 

періоду кількісного нарощування нових технологій [189, с. 357]. 

Варто звернути увагу на іншу, не меншу групу досліджень, загальним 

висновком яких є теза про позитивний вплив ІТ на продуктивність праці. Так,     

Е. Брінжолфссон (1996 р.) та Ф. Лічтенберг (1995 р.) показали, що в цілому цей 

вплив є позитивним [185; 205]. Ф. Лічтенберг дійшов до висновку, що існує 

стійкий ефект від використання ІТ, і вказав, що один співробітник, який з ними 

працює, еквівалентний шести співробітникам, які не використовують їх у своїй 
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діяльності. Е. Брінджолфссон і Л. Хітт, використовуючи функцію виробництва 

Кобба–Дугласа, продемонстрували (1993 р.), що комп’ютери роблять значний 

внесок у результативність діяльності компанії. Результати їх дослідження 

свідчать про те, що ІТ- капітал пояснює 81% варіацій показника маржинальної 

продуктивності, тоді як інші види капіталу – тільки 6%. Е. Брінджолфссон і     

Л. Хітт відзначали (1993 р.), що зростання продуктивності лише за один рік 

використання ІТ практично дорівнює витратам на їх впровадження і 

обслуговування. Далі цей виграш збільшується в розмірі від двох до восьми 

разів у довгостроковому періоді [186]. 

К. Велан (2000 р.) оцінює внесок комп’ютерного устаткування у зростання 

ВНП у середньому в 0,8% за рік протягом 1996-1998 років [228].                            

Е. Брінджолфссон (1996 р.) вказував на те, що поширення ІТ збільшило 

економічне зростання в середньому на 0,3% за рік з 1970 по 1990 роки [186].        

С. Олінер і Д. Січел (1994 р.) вказують, що розвиток ІТ призвів до збільшення 

зростання ВНП в США на 1-1,1% у рік протягом другої половини 1990-х років.  

Крім того, за розрахунками цих авторів, ІТ пояснюють до двох третин 

зростання продуктивності праці в США в другій половині 1990-х років [212].  

У кінці ХХ століття темпи зростання продуктивності праці в 

американській економіці суттєво збільшилися. Якщо в період з 1987 по 1995 

роки вони становили в середньому 1,4% в рік, то з 1995 по 2000 роки зросли до 

2,5 % і більше в рік. Одночасно в американській економіці відбувався і інший 

процес – збільшення темпів зростання інвестицій в ІТ. Якщо з 1987 по 1995 

роки темпи приросту інвестицій в ІТ становили 11%, то протягом 1995–2000 

років вони збільшились до 20,2% в рік, тобто зросли майже в 2 рази [49].  

Найбільший внесок ІТ у загальне зростання продуктивності праці за період 

з 1996 по 2008 р. був відмічений в США та Ірландії, а найменший – у Франції та 

Іспанії (табл. 1.13).  
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Таблиця 1.13 

Усереднений внесок інформаційних технологій у середньорічне зростання 

продуктивності праці протягом 1990-1995 та 1996-2008 років 

1990–1995 1996–2008 

Країна Зростання 

продуктив-

ності праці, 

разів 

Внесок 

ІТ, разів 

Країна Зростання 

продуктив-

ності праці, 

разів 

Внесок ІТ, 

разів 

Норвегія 3,1 0,9 Ірландія 3,8 1,9 

Швеція 3 1 Швеція 2,7 1,3 

Італія 2,8 1,1 Фінляндія 2 1,4 

Фінляндія 2,7 0,4 США 1,7 1,9 

Ірландія 2,4 0,7 Австрія 1,7 0,8 

Австрія 2,3 0,8 Норвегія 1,7 0,7 

Великобританія 2,2 0,7 Данія 1,5 0,6 

Німеччина 2,1 0,5 Німеччина 1,4 0,7 

Данія 2 0,7 Швейцарія 1,1 0,4 

Бельгія 1,9 0,9 Великобританія 1,1 1,2 

Іспанія 1,2 0,1 Франція 1 0,2 

Франція 1,1 0,2 Бельгія 0,8 0,4 

США 1,1 0,7 Нідерланди 0,8 0,5 

Нідерланди 0,6 0,3 Італія 0,6 0,4 

Швейцарія –0,03 –0,4 Іспанія 0,3 0,1 

Джерело: складено автором на основі джерел: [217; 224] 

 

ІТ викликають суттєві зміни в сучасному світі, сприяючи удосконаленню 

взаємозв’язків на міжнародному рівні, підвищенню ефективності економіки, 

полегшенню доступу до інформації, прискоренню інноваційної діяльності, 

поліпшенню умов та змісту праці, підвищенню культурного та технічного рівня 

працівників. Тому сьогодні має буде сформована нова парадигма розвитку, що 

базується на використаннях інновацій та здатна суттєво прискорює темпи 

зростання продуктивності праці, а також стає потужним чинником зростання 

економіки. 

 

1.3. Моделі взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці 

 

У сучасних умовах інновації – це найбільш важливий чинник 

економічного зростання. Досвід розвинених країн, яким вдалося досягти 
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значного поліпшення добробуту за рахунок використання інновацій, є тому 

підтвердженням. З інноваціями пов’язують успіх у конкурентній боротьбі, 

оскільки вони сприяють підвищенню результативності діяльності, 

широкомасштабному виробництві конкурентоспроможної продукції, 

забезпечують гнучкість та мобільність виробничих потужностей. Доказом 

цього є і теорія економічного зростання П. Ромера, яка наголошує на тому, що 

накопичення знань є основою економічного піднесення, і стверджує, що 

діяльність, яка пов’язана з науковими дослідженнями та акумулюванням 

людського капіталу за рахунок освіти і спеціальної підготовки, виступає 

першоджерелом на шляху до зростання доходів в довгостроковому періоді [219, 

с. 1012]. Високий рівень людського капіталу в країні забезпечує підвищення 

продуктивності праці, яка в свою чергу сприяє стабільному соціально-

економічному розвитку. 

Економічне зростання у високорозвинених країнах в значній мірі базується 

на технологічних (продуктових та процесних) і нетехнологічних 

(організаційно-управлінських та маркетингових) інноваціях. У країнах, що 

розвиваються, джерела економічного зростання інші. Наприклад, початкове 

економічне піднесення в Центральній та Східній Європі протягом перехідного 

періоду відбувалося за рахунок імітації технологій, що застосовувалися у інших 

місцях. Для того, щоб досягти рівня життя Західної Європи, цим країнам 

необхідно все більше розвивати власні інноваційні процеси, як рушійну силу 

соціального та економічного прогресу. Продуктивність праці, що визначається 

відношенням результату праці та витрат ресурсів, є важливим показником 

визначення здатності країни покращувати свій рівень життя. А інновації, 

визначені в роботі як новий або значно поліпшений продукт (товар чи послуга) 

або процес, новий маркетинговий чи організаційно-управлінський метод, що 

впроваджуються комплексно або частково у виробничий процес, організацію 

праці, управлінні чи міжнародну діяльність, є передумовою підвищення 

продуктивності праці в сучасних умовах. 
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В Україні майже відсутні дослідження впливу результату інноваційної 

діяльності на продуктивність праці, хоча серед зарубіжних вчених цей 

взаємозв’язок та взаємовплив є актуальною сферою наукових пошуків уже 

протягом тривалого часу. Незважаючи на велику кількість емпіричних 

досліджень, оцінка впливу інновацій на продуктивність праці є досить 

неоднозначною, особливо щодо величини цього впливу.  

У зарубіжній науковій літературі найбільш поширеними є три підходи до 

дослідження впливу інновацій на продуктивність праці (табл. 1.14).  

Таблиця 1.14   

Розвиток методичних підходів до визначення впливу інновацій на 

продуктивність праці  

Сутність підходу 
Прихильники 

підходу 
Особливості 

1. Використання даних щодо патентної 

діяльності фірм для виміру результату 

винахідницької діяльності, що в свою 

чергу впливає на продуктивність праці. 

Б. Крепон 

(1998 р.) 

Не всі винаходи патентуються, що 

призводить до невірної оцінки впливу 

інновацій на продуктивність праці. 

2. Аналіз ролі досліджень та розробок у 

зростанні продуктивності праці. Моделі 

взаємозв’язку інновацій та 

продуктивності праці в основному 

базувалися на функції виробництва 

Кобба-Дугласа:  

,   

де Qіt – додана вартість фірми і-ї у 

період t; C, L, K – капітал, праця та 

дослідження відповідно, що 

використовуються у виробництві; А – 

константа;  λ – частота технічних змін;  

e – стандартна похибка моделі; α, β, γ – 

еластичність виробництва відповідно 

по відношенню до капіталу, праці та 

розробок. 

З. Грілічес 

(1982 р.); 

П. Кунео 

(1983 р.) 

Б. Веспеджен 

(1995); 

К. Вейклен, 

(2001); 

К. Цай,         

Дж. Ван 

(2004) 

Дослідження та розробки не 

охоплюють всі аспекти інноваційної 

діяльності, що може привести до 

серйозного заниження величини впливу 

інновацій на продуктивність праці.  

3. Використання даних моніторингу 

інноваційної діяльності статистичного 

бюро ЄС про інноваційні витрати, 

інвестиції  в отримання знань, 

інноваційну співпрацю, перешкоди 

здійснення інвестиційної діяльності, та 

різних модифікацій CDM-моделі для 

визначення впливу різних інноваційних 

чинників на продуктивність праці. 

Дж. Массо,     

П. Вахтер 

(2008) 

М. Полдер,     

Г. Ван 

Луівен (2009) 

Сідчлаг, 

Жан,  Кехіл 

(2010) 

Новизна даного підходу полягає у: 

– використанні не лише досліджень та 

розробок, а всіх інвестицій в інновації, 

у якості витрат інноваційної діяльності; 

– використанні частки продажу нових 

продуктів в загальному обсязі реалізації 

та кількості інноваційних процесів, а не 

кількості патентів, у якості виміру 

інноваційного результату. 
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Джерело: узагальнено автором за [187; 192; 188; 226; 227; 225; 206; 215]  

Перший підхід базується на використанні даних щодо патентної діяльності 

фірм для визначення результату винахідницької діяльності, що в свою чергу 

впливає на продуктивність праці. Б. Крепон та співавтори [187], досліджуючи 

діяльність виробничих підприємств Франції, прийшли до висновку, що 

результат інноваційної діяльності, який виражається кількістю патентів, зростає 

зі збільшенням інтенсивності витрат на дослідження та розробки, а потім 

продуктивність праці підвищується зі зростанням інноваційного результату. 

Проте такий підхід не позбавлений недоліку, який полягає в тому, що не всі 

винаходи патентуються, в результаті чого отримується неправильна оцінки 

такого впливу. Згідно другого підходу аналізується роль досліджень та 

розробок у підвищенні продуктивності праці і наголошується на позитивному і 

значному взаємному впливі. З. Грілічес і Дж. Мересс (1982 р.) [192], а також П. 

Кунео і Дж. Мересс (1983 р.) [188] розрізняють підприємства, що належать до 

науково орієнтованих секторів, та інші підприємства. Результати їхнього 

дослідження показали, що вплив наукових досліджень та розробок на 

продуктивність праці  підприємств, що належать до науково орієнтованих 

секторів, вдвічі більший, ніж на інших підприємствах (еластичність дорівнює 

0,20). К. Вейклен (2001 р.) вивчав вплив досліджень та розробок, капіталу і 

праці на продуктивність на 170 підприємствах Великої Британії протягом 1988-

1992 рр. і показав позитивну та істотну роль досліджень та розробок у 

підвищенні продуктивності праці [227, с. 1084]. К. Цай і Дж. Ван (2004 р.) 

досліджували 156 тайванських підприємств протягом 1994-2000 рр. і також 

встановили позитивний та істотний вплив наукових досліджень і розробок на 

продуктивність праці (еластичність дорівнює 0,18), при чому у 

високотехнологічних галузях цей вплив був набагато вищий, ніж в низько 

технологічних (еластичність становила 0,3 проти 0,07) [225, с. 1564].  

Основою перших моделей взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці 

була функція виробництва Кобба-Дугласа (1.1):  

,      (1.1) 
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де  – додана вартість і-го підприємства у період t; С, L – капітал, праця, 

що використовуються у виробництві; А – константа;   – частота технічних 

змін;   – стандартна похибка моделі; ,  – еластичність виробництва по 

відношенню до капіталу та праці відповідно. 

Під час моделювання взаємозв’язку інновацій та продуктивності до 

виробничої функції додають змінну – знання, що створюються інноваційною 

діяльністю ( : 

,    (1.2) 

де  – відображає вплив (еластичність) нематеріального капіталу, 

створеного в результаті інноваційної діяльності, на продуктивність праці на 

підприємстві. 

Ці моделі показали позитивний зв’язок між науковими дослідженнями та 

розробками та підвищенням продуктивності праці. Так, З. Грілічес (1979 р.) 

наголошував на тому, що дослідження та розробки є чинником виробництва, 

який сприяє кумулятивному накопиченню знань підприємства та призводить до 

підвищення продуктивності праці. Б. Веспеджен (1995 р.), використовуючи 

доповнену виробничу функцію (включаючи дослідження і розробки), виявив, 

що вплив досліджень та розробок на продуктивність праці був позитивним і 

значущим тільки у високотехнологічних секторах [226, с. 120]. 

Тим не менше, широко визнано, що дослідження та розробки не 

охоплюють всі аспекти інноваційної діяльності, що може призвести до 

серйозного заниження величини впливу інновацій на продуктивність праці. Для 

того, щоб подолати цей недолік, автори подальших досліджень перейшли від 

ресурсного визначення інноваційної діяльності (витрати на дослідження та 

розробки фірми) до результативного підходу шляхом включення результату 

інноваційної діяльності у регресію оцінок впливу інновацій на продуктивність 

праці: реалізація інноваційної продукції, що є нової для ринку чи підприємства, 

впровадження нових технологій тощо.  

Третій напрям досліджень базується на використанні даних обстежень 

інноваційної діяльності про всі інноваційні витрати, інвестиції в отримання 
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знань, інноваційну співпрацю, перешкоди здійснення інвестиційної діяльності, 

та різних модифікацій моделі, розробленої Крепон, Дагей і Мересс (1998 р.), 

для визначення впливу інноваційних чинників на продуктивність праці.  

Таким чином, одним із найвпливовіших досліджень взаємозв’язку 

інновацій та підвищення продуктивності праці є “структурна” модель, 

розроблена Б. Крепон і співавторами (1998 р.) [187] (як правило, називається ще 

CDM-моделлю). Вона широко використовується зарубіжними дослідниками, і 

поєднує функцію виробництва знання з результативністю економічної 

діяльності, що визначається продуктивністю праці або іншими показниками, які 

використовуються у різних модифікаціях моделі. Головний висновок з їхнього 

дослідження наступний: інновації позитивно і суттєво впливають на діяльність 

підприємств.  

За допомогою CDM-моделі аналізується вплив всіх витрат на інновації (а 

не лише на дослідження та розробки) на продуктивність праці, що визначається  

як обсяг реалізації у розрахунку на одного зайнятого (табл. 1.15) або як сума 

доданої вартості, що створюється одним зайнятим (табл. 1.16), або ж на 

багатофакторну продуктивність (табл. 1.17).  

Таблиця 1.15 

Моделі дослідження впливу інновацій на продуктивність праці 

(розраховану як обсяг реалізації, що припадає на одного зайнятого)  

Автор (рік) Країна 

Вибірка та 

період 

дослідження 

Модель 

дослідження 

Вимір 

результату 

Вимір 

інновацій 

Коефіцієнт впливу 

інновацій на 

продуктивність 

праці 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Люфф, 

Хешмате,  

Аспланд, 

Нейс 

(2001)  

 

 

Фінляндія, 

Норвегія, 

Швеція 

1994-1996 роки 

485 норвезьких 

інноваційних 

фірм; 

323 – фінських; 

407 – шведських  

Модифікована 

CDM
 

модель: 

триступеневий 

метод 

найменших 

квадратів 

Логарифм 

обсягу 

реалізації, 

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

 

Процесові, 

продуктові 

інновації 

Фінляндія: 0,09 

(продуктові 

інновації) і  – 0,029 

(процесові); 

Норвегія: 0,257 і 

0,008; 

Швеція: 0,148 і – 

0,148. 

 

 

Кломп, 

Ліувен 

(2001)  

 

 

Нідерлан-

ди 

1994-1998 роки 

1929 виробничих 

інноваційних 

фірм  та 510 

промислових 

інноваційних 

об’єднань  

Модифікована 

CDM
 

модель: 

метод 

максимальної 

правдоподібно

сті 

Логарифм 

обсягу 

реалізації, 

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

 

 

Продуктові, 

процесові 

інновації 

Продуктові 

інновації: 

0,009; 

процесні інновації: 

– 0,2.  
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Продовження табл. 1.15 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Гріффіт, 

Х’юге,  

Петерс,  

Мересс 

(2006)  

 

Франція, 

Німеччина, 

Іспанія, 

Великоб-

ританія 

Франція: 3625 

виробничих 

фірм; 

Німеччина: 1123; 

Іспанія: 3588; 

Великобританія: 

1904. 

 

CDM модель: 

послідовна 

оцінка  

Логарифм 

обсягу 

реалізації, 

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

 

Продуктові 

та процесові 

інновації 

Франція: 0,07 

(процесні 

інновації), 0,06 

(продуктові); 

Німеччина: -0,02 

та -0,05; Іспанія: -

0,04 та 0,176; 

Великобританія: -

0,03 та 0,06. 

Джеферсон, 

Бай (2006)  

Китай 1995-1999 роки 

5500 великих та 

середніх фірм, 

що здійснюють 

дослідження та 

розробки 

CDM
 

модель: 

чотирьох 

стадійна 

послідовна 

оцінка 

Логарифм 

обсягу 

реалізації,  

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

Логарифм 

часки 

61н.61ваційн

ого продажу 

0,035 

 

 

Массо, 

Вахтер 

(2008)  

 

 

 

Естонія 

 

1998-2000 роки – 

1467 виробничих 

фірм; 2002-2004 

роки – 992 

виробничі фірми 

 

Модифікована 

CDM
 
модель: з 

двовимірними 

пробіт-

оцінками 

Логарифм 

обсягу 

реалізації,  

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

Продуктові 

та процесові 

інновації 

(організаційні 

інновації – у 

другому 

періоді) 

1998-2000 роки: 

0,17 (продуктові 

інновації) та -0,03 

(процесні); 2002-

2004 роки: 0,0 

(продуктові) та 

0,12 (процесові) 

 

 

Сідчлаг, 

Жан,  

і Кехілл 

(2010)  

 

 

Ірландія 

 

2006-2008 роки 

723 інноваційні 

фірми 

 

 

Модифікована 

CDM модель  

Логарифм 

обсягу 

реалізації, 

що 

припадає на 

одного 

зайнятого 

Продуктові, 

процесові, а 

також частка 

інноваційно- 

го обсягу 

реалізації 

0,11 (інноваційний 

обсяг реалізації); 

0,45 (продуктові 

інновації); 0,33 

(процесні) 

Джерело: узагальнено автором за [203; 196; 191; 195; 206] 

 

Так, Х. Люфф, А. Хешмате, Р. Аспланд та С.-О. Нейс [203] досліджували 

вплив інновацій на підвищення продуктивності праці у трьох країнах – 

Фінляндія, Норвегія, Швеція – протягом 1994-1996 рр. і встановили, що у всіх 

цих країнах спостерігається позитивний вплив продуктових інновацій на 

продуктивність праці, хоч величина цього впливу відрізняється по країнах, 

зокрема, еластичність становить 0,09; 0,257; 0,148 відповідно. Вплив процесних 

інновацій  позитивний лише у Норвегії, хоч і не значний (еластичність 

становить 0,008). 

Дослідження взаємозв’язку продуктивності праці та інновацій у 

розвинених країнах показали позитивний вплив витрат на інновації на 

результат від інноваційної діяльності, який, у свою чергу, позитивно впливає на 

продуктивністю праці.  
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Так, Р. Гріффіт, І. Х’юге, Дж. Мересс, Б. Петерс (2006) [191] досліджували 

зв’язок продуктивності праці та інновацій для Франції, Німеччини, Іспанії і 

Великій Британії, використовуючи дані моніторингу інноваційної діяльності, 

який проводився статистичним бюро ЄС (Communіty Іnnovatіon Survey (CІS)).              

Р. Гріффіт та ін., на відміну від більшості попередніх досліджень, вивчали не 

лише інноваційні, а всі виробничі підприємства, мотивуючи це тим, що 

підприємства можуть робити новаторські зусилля та не повідомляти про це, 

якщо вони нижчі певного порогового значення.  

Результати досліджень засвідчили, що клієнти є вагомим джерелом 

інформації для створення інноваційної продукції, а постачальники здійснюють 

найбільший вплив на впровадження інноваційних процесів. Вплив процесних 

та продуктових інновацій на продуктивність праці не співпадає по країнах. 

Коефіцієнти внеску інноваційної продукції показують, що протягом 1998-2000 

рр. еластичність підвищення продуктивності праці за рахунок нових або значно 

покращених продуктів становила в середньому 0,18 в Іспанії та приблизно 0,06 

– у Франції та Великій Британії. Процесні інновації здійснюють позитивний 

вплив на продуктивність праці лише у Франції (еластичність становить 

приблизно 0,07). Негативний вплив як процесних, так і продуктових інновацій 

спостерігався тільки у Німеччині, що пов’язано з особливостями розвитку цієї 

країни протягом даного періоду. 

Таблиця 1.16 

Моделі дослідження впливу інновацій на продуктивність праці 

(вимірюється як додана вартість у розрахунку на одного зайнятого)  

Автор (рік) Країна 

Вибірка та 

період 

дослідження 

Модель 

дослідження 

Вимір 

результату 

Вимір 

інновацій 

Коефіцієнт впливу 

інновацій на 

продуктивність 

праці 

1 2 3 4 5 6 7 

Крепон, 

Дагей, 

Мересс 

(1998)  

 

 

Франція 

1986-1990 роки 

500 виробничих 

інноваційних 

фірм 

CDM модель: 

асимптотични

й метод 

найменших 

квадратів 

(ALS)
 

Логарифм 

доданої 

вартості, у 

розрахунку на 

одного 

зайнятого 

Логарифм 

частки 

інноваційного 

обсягу 

реалізації 

 

 

0,065 

Бенавенте 

(2006)  

Чилі 1995-1998 

438 виробничих 

фірм 

CDM модель: 

ALS 

Логарифм 

доданої вартості 

у розрахунку на 

одного 

зайнятого 

Логарифм 

частки 

інноваційного 

обсягу 

реалізації 

0,18 
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Продовження табл. 1.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Дагей 

(2006)  

 

Франція 

1986-2000 роки 

5000 виробничих 

фірм 

Регресія 

зростання 

багатофакторної 

продуктивності  

Логарифм 

доданої 

вартості у 

розрахунку 

на одного 

зайнятого 

Радикальні та 

додаткові 

інновації 

0,022 (радикальні 

інновації); -0,01 

(додаткові інновації) 

 

Массо і 

Вахтер 

(2008)  

 

 

Естонія 

1998-2000 роки – 

1467 виробничих 

фірм; 2002-2004 

роки – 992 

виробничі фірми 

 

Модифікована 

CDM
 
модель: з 

двовимірними 

пробіт-оцінками  

Логарифм 

доданої 

вартості у 

розрахунку 

на одного 

зайнятого  

Продуктові та 

процесові 

інновації  

1998-2000 роки: 0,21 

(продуктові інновації) 

та -0,06 (процесові); 

2002-2004 роки: 0,00 

(продуктові) та 0,22 

(процесові) 

 

 

Полдер, 

Ліувен 

(2009)  

 

 

 

 

Нідерла

нди 

 

 

 

2002-2006 роки 

1200 виробничих 

фірм та фірм, що 

надають послуги 

 

 

 

 

Доповнена  

CDM модель 

 

 

Логарифм 

доданої 

вартості у 

розрахунку 

на одного 

зайнятого 

 

 

Продуктові, 

процесові та 

організаційні 

інновації 

Промисловість: 

1,7 (організаційні 

інновації); 1,0 

(організаційні і 

процесові інновації); 

0,9 (всі види інновацій) 

Сфера послуг: 

4,3 (організаційні); 

17,1 (організаційні і 

процесові); -8,3 

(процесні і 

продуктові); 3,9 (всі 

види інновацій) 

 

 

 

Мересс, 

Массо 

(2010)  

 

 

 

 

Франція  

 

 

1998-2000 роки – 

3500 виробничих 

фірм;  

2002-2004 роки – 

5000 виробничих 

фірм і 3600 – 

невиробничих.  

 

 

CDM модель: 

метод 

максимальної 

правдоподібнос

ті; двовимірна 

пробіт-оцінка 

 

 

 

Логарифм 

доданої 

вартості у 

розрахунку 

на одного 

зайнятого 

 

 

 

Продуктові і 

процесові 

інновації 

Промисловість: 1998-

2000 роки 

0,41 (процесні 

інновації) та 0,05 

(продуктові);  

2002-2004 роки 

0,45 (процесні) та -0,08 

(продуктові) 

Сфера послуг: 0,27 

(процесні) та 0,27 

(продуктові) 

Джерело: узагальнено автором [187; 184; 190; 206; 215; 207] 

 

Взаємозв’язок між витратами на інновації, результатом інноваційної 

діяльності та продуктивністю праці досліджувався і для країн з перехідною 

економікою. Дж. Массо та П. Вахтер  (2008 р.) застосували CDM-модель              

Б. Крепона для естонських підприємств-виробників. Їхні результати показали, 

що в Естонії протягом 2000–2004 рр. лише інноваційні процеси мають значний 

вплив на продуктивність праці (коефіцієнт її підвищення в результаті 

впровадження інноваційних процесів становить 0,12, якщо вона визначається 

обсягом реалізованої продукції у розрахунку на одного працівника, і 0,22, якщо 

вимірником продуктивності праці виступає додана вартість у розрахунку на 

одного працівника. В Естонії тільки продуктові інновації підвищували 
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продуктивність праці протягом 1998-2000 рр., а процесні – протягом 2002-       

2004 рр.[206]. Це пояснюється різним макроекономічним становищем Естонії у 

ці два періоди.  

Інтерес дослідників, що займалися питаннями вивчення впливу інновацій 

на продуктивність праці, охопив і країни, що розвиваються. Дж. Бенавенте 

(2006 р.) використав CDM-модель для дослідження взаємозв’язку 

продуктивності праці та інновацій в Чилі, але результати виявилися 

неоднозначними. Дж. Бенавенте продемонстрував, що великі підприємства 

мають більше можливостей виконувати дослідження і розробки порівняно з 

малими, але розмір підприємства не впливає на інтенсивність такої діяльності. 

Крім того, він прийшов до висновку, що ймовірність проведення досліджень і 

розробок зростає зі збільшенням частки  підприємства на ринку [184]. 

Використовуючи CDM-модель, Дж. Бенавенте  встановив, що збільшення 

інноваційного обсягу реалізації забезпечує зростання доданої вартості у 

розрахунку на одного зайнятого (еластичність становить 0,18). 

В. Рудь [221] використав CDM-модель для РФ. Його результати показали, 

що у РФ протягом 2002-2004 рр. позитивний вплив на продуктивність праці 

здійснювали лише продуктові інновації; інноваційна діяльність підприємств у 

РФ була обмежена нестачею фінансових ресурсів і, в деякій мірі, недостатньою 

чисельністю людських ресурсів. Підтримка інноваційної діяльності російських 

підприємств з боку держави, по суті, стосувалася, як правило, закупівлі техніки 

та нової технології замість фінансування внутрішніх наукових досліджень та 

розробок.  

У іншому дослідженні, що проводив Ж. Стоєвським (2005 р.) [223], було 

встановлено, що CDM-модель давала достовірні результати і для Болгарії. 

Зокрема, виявлено збільшення інноваційного результату зі збільшенням 

інноваційних витрат, а ефективність бізнесу залежала від інноваційного 

результату. Відмінним у його дослідженні є те, що ймовірність участі в 

інноваційній діяльності не залежить від розміру підприємства.  
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М. Полдер, Г. Ван Ліувен та інші досліджували вплив не лише 

продуктових і процесних інновацій на продуктивність праці, а й 

організаційних, які мають найбільший вплив на її зростання серед перелічених 

типів інновацій, причому у сфері послуг цей вплив вищий, ніж у 

промисловості. Так, еластичність підвищення продуктивності праці в результаті 

організаційних інновацій різна у промисловості та сфері послуг і становить 1,7 

та 4,3 відповідно. 

Таблиця 1.17 

Моделі дослідження впливу інновацій на багатофакторну продуктивність 

Автор 

(рік) 
Країна 

Вибірка та 

період 

дослідження 

Модель 

дослідження 

Вимір 

результату 

Вимір 

інновацій 

Коефіцієнт впливу 

інновацій на 

продуктивність  

 

 

Кріскуеле 

і Хаскел 

(2003)  

 

 

Велико-

британія 

 

1994-2000 рр. 

500 

виробничих 

фірм 

Рівняння регресії 

для 

багатофакторної 

продуктивності: 
звичайний метод 

найменших 

квадратів 

Зростання 

багато факто-

рної 

продуктивно-

сті  

 

 

Процесні, 

продуктові 

інновації 

1994-1996 роки: 0,016 

(процесні інновації), -

0,022 (продуктові);  

1998-2000 роки: -

0,038 (процесні 

інновації), 0,065 

(продуктові). 

 

Х’юге і 

Джамонд 

(2004)  

 

 

Іспанія 

1990-2000 рр. 

2300 

виробничих 

фірм 

Напівпараметри-

чна оцінка 

багатофакторної 

продуктивності 

Зростання 

багато факто-

рної 

продуктивно-

сті 

 

Процесні 

інновації 

 

0,015 

Джерело: узагальнено автором 

 

CDM-модель поєднує продуктивність праці та інновації (рис. 1.7) і 

включає систему, що складається з: 1) рівняння витрат на інновації (іnnоvatіon 

іnput), 2) рівняння інноваційного результату (іnnovatіon output) та 3) 

продуктивності праці (labor productіvіty).  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.7. Рівні аналізу CDM-моделі 

Джерело: узагальнено автором 

Ресурсне забезпечення 

Інноваційна діяльність 

Інноваційний результат 

Економічний результат 

CDM-модель 
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На першому етапі відображається прийняття підприємством рішення про 

здійснення витрат на інновації і розмір інвестицій, що необхідні для здійснення 

інноваційної діяльності. Якщо фірма прийняла позитивне рішення про 

здійснення інвестицій у власну інноваційну діяльність, тоді на другому етапі 

моделюється обсяг необхідних ресурсів таких, як величина витрат на наукові 

дослідження та розробки, що у подальшому генеруватимуть результат 

інноваційної діяльності – інноваційний процес або продукт, патент. Цей крок 

CDM-моделі називається функцією створення знань. Третім етапом є 

моделювання обсягу виробництва (функція Кобба-Дугласа), що показує вплив 

інновацій на продуктивність праці. Отже, CDM-модель полягає в наступному: 

відобразити вплив витрат на інновації на результати дослідницької, творчої 

діяльності, а також вплив останньої на результуючий показник – 

продуктивність праці.  

CDM-модель була модифікована за різними напрямами: використання 

рентабельності, а не продуктивності, як вимір економічної ефективності               

(Г. Джефферсон та ін., 2006 р. [195]); використання інноваційних витрат у 

цілому, а не лише витрат на дослідження та розробки (Х. Люфф, A. Хешмате та 

ін., 2001 р. [203], Н. Джанс та ін., 2003 р. [194]); врахування відмінностей між 

інноваціями новими для підприємства та новими для ринку (І. Дагей, 2006 

р.[190]); а також відмінностей між різними типами інноваційних результатів  

(Р. Гріффіт та ін., 2006 р.[191]); використання інших факторів, ніж витрати на 

дослідження та розробки у якості інноваційних ресурсів (наприклад, 

інформаційно-комунікативні технології (М. Полдера і співавторів, 2009 р. 

[215]); та ефекту зворотного зв’язку від продуктивності праці до інновацій     

(Л. Кломп і Г. Ван Ліувен, 2001 р. [196]). 

Модель впливу результату інноваційної діяльності на продуктивність праці 

можна описати системою, що складається з п’яти рівнянь. Перші два рівняння 

відображають етап прийняття підприємством рішення про здійснення наукових 

досліджень та розробок, а у випадку, якщо прийняте рішення позитивне, 

моделюється інтенсивність цієї діяльності. Наступні два рівняння 
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модифікованої CDM-моделі дають можливість описати функцію виробництва 

знань, основою якої є впроваджені продуктові та процесні інновації. П’яте 

рівняння модифікованої CDM-моделі моделює вплив і продуктових, і 

процесних інновацій на продуктивність праці, що визначається відношенням 

ВНП та чисельності зайнятих.  

Таким чином, отримуємо економетричну модель (1): 

   (1) 

де   – вектор факторних змінних;   – випадкова 

величина;  – вектор параметрів, що потрібно оцінити. 

Перше рівняння характеризує рішення підприємства: здійснювати наукові 

дослідження та розробки систематично, чи ні. , якщо підприємства 

звітують про витрати на дослідження і розробки, і = 0 – в іншому випадку. 

Друге рівняння системи 1 описує інтенсивність здійснення підприємством 

наукових досліджень та розробок і відображається у вигляді лінійного 

рівняння, що пов’язує функцію логарифму інтенсивності наукових досліджень 

та розробок, вимірником яких є частка витрат, необхідних для  здійснення  

такої діяльності, у розрахунку на одного зайнятого) з детермінантами  [62, с. 

214]. 

Третє та четверте рівняння показують здатність підприємства здійснювати 

продуктові та процесні інновації протягом певного періоду. Вони (рівняння) 

відображаються у вигляді пробіт-моделей, що включають ендогенну змінну 

(  – логарифм інтенсивності наукових досліджень та розробок, що є 

результуючою змінною рівнянні 2 системи 1) та кілька зовнішніх регресорів, 

якими є факторні змінні, що включені до векторів  та  відповідно. У 

науковій економічній літературі ці два рівняння отримали назву “функція 

виробництва знань”. 
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П’яте рівняння є функцією логарифму продуктивності праці від 

продуктових та процесних інновацій, а також контрольованих змінних. 

Незалежні змінні в моделі: 

 – вектор змінних, що застосовується у першому рівнянні системи 1. До 

нього належать фіктивні (думі) змінні, які описують: захист формальний 

(дорівнює 1, якщо підприємство використовує у своїй діяльності торгові марки, 

авторські права, патенти та 0 – в іншому випадку); захист стратегічний 

(дорівнює 1, якщо підприємство використовує у своїй діяльності складний 

дизайн, конфіденційну інформацію, доступ до якої у конкурентів обмежений 

або відсутній взагалі або перевагу у часі виконання замовлень порівняно з 

конкурентами та 0 – у іншому випадку); міжнародну конкуренцію (дорівнює 1, 

якщо діяльність підприємства переважно орієнтована на міжнародний ринок та 

0 – у протилежному випадку); розмір підприємства; місткість ринку та 

просування технологій. 

 – вектор регресорів, що застосовується у рівнянні 2 системи 1. Він 

(вектор) складається зі змінних, що і  (крім розміру підприємства), а також 

трьох додаткових: державне фінансування, джерела інформації та інноваційна 

співпраця, що необхідні для інноваційної діяльності. Співпраця – фіктивна 

змінною, яка позначається 1, якщо підприємство мало угоди про співпрацю для 

інноваційної діяльності протягом досліджуваного періоду, і дорівнює 0 у 

іншому випадку. Державне фінансування існує на трьох рівнях: місцеве, тобто 

фінансування, що здійснюється місцевими або регіональними органами влади; 

національне – фінансову підтримку уряду країни, і  фінансування 

Європейського Союзу – фінансова підтримка з боку ЄС. Джерела інформації є 

також фіктивними змінними, що складаються з внутрішніх джерел (всередині 

підприємства), внутрішніх джерел (у рамках групи, якщо підприємство входить 

до групи), а також інформації, що надходить від постачальників, клієнтів, 

конкурентів і державних науково-дослідних лабораторій. 

 – вектор змінних, що застосовується у рівнянні 3 системи 1, та включає 

внутрішню змінну і три екзогенних: розмір фірми, захист формальний і 
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стратегічний та змінні, що відображають приналежність підприємства до певної 

галузі. 

 – включає такі ж змінні, що і вектор  і одну додаткову – обсяг 

інвестицій у фізичний капітал (логарифм капіталоозброєності).  

   – включає дві ендогенні змінні – продуктові та процесні інновації, які 

були залежними змінними у рівняннях 3 і 4, і три екзогенні: обсяг інвестицій у 

фізичний капітал, розмір фірми (розраховується як логарифм балансової 

вартості основних засобів у розрахунку на одного зайнятого) та набір змінних, 

що характеризують належність підприємства до галузі [62, с. 215]. 

Розглянемо кожну складову моделі окремо. 

1.  Рівняння, що характеризують діяльність по впровадженню досліджень 

та розробок. 

Для того, щоб описати винахідницьку поведінку підприємства, 

використовуються два рівняння: перше – пояснює той факт, що підприємство 

взагалі займається винахідницькою діяльністю, і друге рівняння описує 

інтенсивність цієї діяльності. 

З математичної точки зору  це можна зобразити наступним чином: (1.3): 

,      (1.3) 

де   – вектор змінних, що відображає інноваційні зусилля і-го 

підприємства; 

 – вектор параметрів, що оцінюються; 

 – випадкова величина; 

і = 1; . . . ; N – кількість фірм. 

Рівняння (1.3) відображає потенційну можливість підприємств займатися 

інноваційною діяльністю. 

Нехай  – змінна, яка використовується для позначення індикаторів, що 

спостерігаються, і дорівнює 1, якщо підприємства заявляють про здійснення 

власних досліджень і розробок та 0 – в протилежному випадку. 
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Підприємство інвестує у діяльність по впровадженню досліджень і 

розробок, тобто  = 1, якщо   с, де с – певна константа порогового рівня. 

Відповідно, якщо   с, то  = 0.  – деякий критерій прийняття рішення про 

те, чи слід підприємству здійснювати інноваційну діяльність, чи ні, наприклад, 

таким критерієм може бути очікувана віддача (прибутковість) від інвестицій в 

дослідження та розробки.  

Якщо підприємство займається інноваційною діяльністю (тобто   с), 

можна спостерігати поточні витрати на дослідження та розробки (або загальні 

інноваційні витрати) і-го підприємства, що позначається як . Змінна  

позначає інтенсивність досліджень для підприємства і (кількість досліджень та 

розробок, що припадає на одного працівника). Дві змінні,  і  пов'язані між 

собою в другому рівнянні моделі наступним чином (1.4): 

 = ,     (1.4) 

де   – вектор факторних змінних. 

Похибки в рівняннях (1.3) і (1.4) нормально розподілені з нульовим 

середнім: 

,     (1.5) 

де  і   – стандартні похибки  відповідно, а   – їхній коефіцієнт 

кореляції.  

Рівняння (1.4) відображає розмір або інтенсивність винахідницької 

діяльності (наприклад, розмір R & D витрат на одного працівника). Замість R & 

D витрат, які використовувалися у ряді інших робіт, Дж. Массо і П. Вахтер (які 

досліджували взаємозв’язок продуктивності праці та інновацій для естонських 

фірм) використали загальні витрати на інноваційну діяльність. Причиною цього 

є відносно невелика кількість естонських компаній, що здійснюють діяльність 

по впровадженню досліджень та розробок [206].  

У рівняннях (1.3) і (1.4) вектори незалежних змінних  і  визначаються 

так: 
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,  (1.6) 

де   – кількість зайнятих;  – середня частка ринку і  – еквівалентна 

кількість сегментів галузі (ці три змінні логарифмуються);  і  – набір 

характеристик насиченості попиту (demand pull) та просування технологій 

(technology push) (k = 1 – слабкий вплив;  k = 2 – помірний; k = 3 – сильний);  

– десять характеристик галузі (за класифікацією NACE), що дорівнює 1, якщо 

фірма і належить до галузі j і 0 – у іншому випадку. 

Частка ринку визначається відношенням обсягу реалізації і-го 

підприємства до загального обсягу реалізації всіх підприємств; кількість 

сегментів галузі визначається індексом Херфіндаля-Хіршмана; 

 – дані змінні відображають, чи мали фактори попиту та 

технології слабкий, помірний чи сильний вплив на інноваційну діяльність 

підприємства. 

Дж. Массо і П. Вахтер у своєму дослідженні використали дещо інший 

набір пояснювальних змінних, так:  = (  та  = 

( ), де  – розмір підприємства (кількість зайнятих); вектор 

фіктивних змінних, що позначає різні джерела державного фінансування;  – 

фіктивна змінна, що позначає використання підприємством формального 

захисту (наприклад, авторських прав, товарних знаків),   – фіктивна змінна, 

що відображає вплив міжнародної конкуренції (приймає значення 1, якщо 

діяльність підприємства переважно орієнтована на міжнародний ринок);  – 

вектор фіктивних змінних, що відображає різні способи інноваційного 

співробітництва (наприклад, з університетами, іншими підприємствами, 

споживачами, постачальниками);  – вектор фіктивних змінних, що позначає 

різні джерела інформації про інновації для підприємства;  – вектор фіктивних 

змінних, що позначає різні перешкоди на шляху здійснення інновацій;  – 

вільні змінні, що характеризують промисловість [206]. 

2. Рівняння інновацій. 
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Наступне рівняння в моделі – інноваційна функція, точне формулювання 

якої залежить від вираження інноваційного результату кількістю патентів ( ) 

чи часткою продажу інноваційної продукції ( ). 

2.1. Рівняння, в якому інноваційним результатом є кількість патентів: 

,  (1.7) 

де – латентна досліджувана змінна;  – вектор незалежних змінних;  

– коефіцієнт еластичності очікуваної кількості патентів;  – вектор 

коефіцієнтів для . При цьому: . Як 

бачимо, змінна частка ринку не використовується безпосередньо у рівнянні 

інновацій, а лише опосередковано. 

2.2. Рівняння, в якому інноваційним результатом є частка інноваційного 

обсягу реалізації. 

Дане рівняння базується на розподілі підприємств за частками випуску 

інноваційної продукції за такою шкалою: 0-10%; 10-30%; 30-70% і 70-100%. 

Частка інноваційного обсягу реалізації розглядається як інша змінна, що 

характеризує інтенсивність інноваційної діяльності. Рівняння інноваційного 

обсягу реалізації має наступний вигляд: 

= ,     (1.8) 

де  – результат винахідницької діяльності, чи знання, втілені в 

інноваційному продукті або процесі; 

 – вектор факторних змінних;  

 – випадкова величина, яка є нормально розподіленою з нульовим 

середнім та дисперсією , і яка є незалежною від випадкових величин   і . 

Повертаючись до дослідження Дж. Массо і П. Вахтера, слід зауважити, що 

вектор факторних змінних ( ) вони визначали так:  = ( ) [206]. 

 Таким чином, бачимо, що змінна, яка відображає інноваційні зусилля, 

входить до функції виробництва знань чи інновацій як пояснювальна змінна. 

3. Рівняння продуктивності праці. 
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Для математичної інтерпретації останнього рівняння моделі 

використовується функція Кобба-Дугласа. У цьому рівнянні інноваційний 

результат визначається або очікуваною кількістю патентів у розрахунку на 

одного зайнятого (ln( )), або часткою продажу інноваційної продукції ( ). 

Отже отримаємо: 

=      (1.9) 

або 

=       (1.10) 

де    – змінна, що відображає продуктивність праці (обсяг продажу у 

розрахунку на одного зайнятого, або додана вартість у розрахунку на одного 

працівника);  – вектор стандартних змінних, що використовуються при 

аналізі продуктивності (визначається як:  = ( , де  – 

логарифм фізичного капіталу у розрахунку на одного зайнятого ( , 

 – частки чисельності інженерів та адміністративного персоналу 

відповідно у загальній чисельності персоналу );  – еластичність сукупних 

факторів продуктивності щодо інноваційного результату;  – складається з 

наступних коефіцієнтів: еластичність масштабу виробництва (точніше його 

відхилення від одиниці); фізичний капітал; професійний склад; відсоток 

відмінності в ефективності кваліфікованих працівників (інженери та 

адміністратори) по відношенню до некваліфікованого персоналу. 

Дж. Массо і П. Вахтер дають наступну дефініцію набору змінних, що 

включає :  = ( ), де  – прогнозовані значення відповідно 

для інноваційного продукту і процесу,  є фіктивною змінною, яка показує чи 

є підприємство експортером, чи ні [206]. 

4. Загальна модель. 

У сукупності рівняння досліджень та розробок, інновацій та 

продуктивності формують систему, яка існує у двох варіантах: одна виходить з 

кількості патентів, а інша – з частки інноваційного продажу. Перші два 

рівняння моделі однакові для обох варіантів: 
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       (1.11) 

       (1.12) 

Два наступних рівняння різняться залежно від обраного варіанту моделі: 

   (1.13) 

=       (1.14) 

або: 

=       (1.15) 

=      (1.16) 

Результати оцінки першої стадії моделі, що проводилася К. Кріскуело для 

18 країн за сприянням Організації економічного співробітництва та розвитку у    

2009 р.,  схожі по країнах, включених до обстежень інноваційної діяльності 

(табл. 1.18). Так, більші підприємства та ті, що вийшли на міжнародні ринки, 

мають більше можливостей здійснювати інноваційну діяльність. Єдиним 

винятком є тільки Бразилія, де результати досліджень показали, що діяльність 

підприємств на міжнародних ринках не збільшує їхню здатність займатися 

інноваційною діяльністю. Вплив розміру підприємства коливається від 0,05 до 

0,32. Найменший цей вплив у Швейцарії, де збільшення зайнятості на 1% 

призводить до збільшення вірогідності займатися інноваційною діяльністю на 

0,05 відповідно, а найбільший – у Норвегії (0,32).  

Таблиця 1.18  

Фактори впливу на прийняття рішення фірмою щодо здійснення  

інноваційної діяльності 

Країна 

Фірма є 

частиною 

групи 

Фірма 

здійснює 

діяльність на 

міжнародних 

ринках 

Розмір 

фірми 

Бар’єри, 

пов’язані 

зі знанням 

Бар’єри, 

пов’язані з 

ринками 

Бар’єри, 

пов’язані з 

витратами 

Кількість 

спостере-

жень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Австралія 0,35 - 0,15 0,23 0,21 0,35 3697 

Австрія 0,21 0,45 0,25 -0,08 -0,18 0,001 1001 

Бельгія 0,2 0,62 0,27 0,04 -0,05 0,46 2695 

Бразилія 0,42 -0,26 0,12 0,15 0,13 0,03 9384 

Канада -0,11 0,29 0,14 - - - 5355 

Данія 0,19 0,64 0,25 0,24 0,03 0,39 1729 

Фінляндія 0,07 0,53 0,25 0,19 0,26 -0,03 2155 

Франція 0,23 0,78 0,2 0,2 0,07 0,23 18056 
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Німеччина 0,14 0,53 0,09 0,01 -0,1 0,17 3242 

Італія 0,2 0,48 0,19 0,11 -0,07 0,09 15915 

Корея -0,06 - 0,2 0,2 0,01 0,14 1335 

Люксембург 0,27 0,31 0,25 0,19 -0,1 0,36 545 

Нідерланди 0,16 0,55 0,21 0,18 -0,11 0,01 6858 

Нова Зеландія 0,11 0,35 0,08 0,09 0,03 0,14 3426 

Норвегія -0,07 0,64 0,32 0,3 0,05 0,3 1852 

Швеція 0,17 0,58 0,09 0,56 0,16 0,12 2954 

Швейцарія - 0,31 0,05 0,08 0,2 -0,07 1964 

Об’єднане 

Королівство 
0,17 0,46 0,05 0,29 0,09 0,09 11162 

Джерело: [211, с. 117]. 

Друге рівняння першої стадії моделює інтенсивність інноваційних витрат. 

Залежна змінна у цьому рівнянні – логарифм витрат на інновації у розрахунку 

на одного зайнятого, а незалежні змінні пояснюють, чи мало підприємство 

інноваційну співпрацю та чи отримувало фінансову допомогу від держави для 

здійснення інноваційної діяльності. Результати (табл. 1.19) засвідчують, що 

змінна “інноваційна співпраця” сильно корелює зі змінною “інноваційні 

витрати” у всіх країнах, крім Австралії та Бельгії. Найсильніший цей вплив 

спостерігається у Швеції та Фінляндії, де підприємства, що здійснюють 

інноваційну співпрацю у 0,576 та 0,495 разів інвестують більше у інновації, 

порівняно з тими, що не здійснюють такої співпраці.  

Фінансова підтримка держави позитивно впливає й на витрати 

підприємств на інновації у багатьох європейських країн. У Фінляндії, 

Німеччині, Італії на підприємствах, що одержують підтримку від держави, 

інвестиції у інновації на 40-50% вищі від середніх значень по країнах в цілому. 

Витрати на інновації не залежать від фінансової підтримки держави лише у 

Австралії та Швейцарії.  

Таблиця 1.19 

Фактори впливу на величину (інтенсивність) витрат на  

інноваційну діяльність 

Країна 

Фірма є 

частиною 

групи 

Фірма здійснює 

діяльність на 

міжнародних 

ринках 

Фірма 

здійснює 

інноваційну 

співпрацю 

Фірма отримує 

державну 

фінансову 

допомогу 

Кількість 

спостережень 

1 2 3 4 5 6 

Австралія 0,44 - -0,16 -0,0 3697 
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Австрія 0,16 0,74 0,41 0,75 1001 

Бельгія 0,23 0,52 -0,02 0,71 2695 

Бразилія 0,88 -0,2 0,38 0,33 9384 

Канада 0,15 0,45 0,17 0,18 5355 

Данія 0,48 0,76 0,18 0,74 1729 

Фінляндія 0,26 0,36 0,5 0,46 2155 

Франція 0,23 1,16 0,43 0,68 18056 

Німеччина 0,05 0,61 0,4 0,47 3242 

Італія 0,27 0,51 0,31 0,41 15915 

Корея -0,17  0,08 0,4 1335 

Люксембург 0,21 0,43 0,1 0,35 545 

Нідерланди 0,25 0,68 0,39 0,57 6858 

Продовження табл. 1.19 

1 2 3 4 5 6 

Нова Зеландія 0,66 0,74 0,23 0,14 3426 

Норвегія -0,04 0,7 0,35 0,66 1852 

Швеція 0,17 - 0,57 - 2954 

Швейцарія - -0,72 0,37 -0,13 1964 

Об’єднане 

Королівство 

0,05 0,51 0,38 0,54 11162 

 Джерело: [211, с. 119]. 

  

На другій стадії моделюється функція виробництва знання, де логарифм 

обсягу інноваційного продажу у розрахунку на одного зайнятого, залежить від 

інтенсивності інноваційних витрат; розміру фірми; чи є фірма частиною групи; 

процесних інновацій та різних видів співпраці (зі споживачами, 

постачальниками, конкурентами та іншими агентами).  

На третій стадії оцінюється взаємозв’язок результату інноваційної 

діяльності та продуктивності праці, використовуючи виробничу функцію 

Кобба-Дугласа. Залежною змінною виступає логарифм обсягу реалізації у 

розрахунку на одного зайнятого; незалежні змінні у рівнянні: розмір фірми, 

процесні та продуктові інновації та логарифм інноваційного обсягу реалізації 

[67, c. 257]. 

Аналіз взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці (табл. 1.20) 

показав, що продуктові інновації мають значний та позитивний вплив на 

продуктивність праці в усіх країнах, крім Швейцарії. Величина коефіцієнтів 

продуктових інновацій у рівнянні продуктивності праці становить від 0,3 до 0,7. 

Найбільший вплив продуктових інновацій на продуктивність праці 



77 
 

спостерігається в Кореї, де підвищення на 1% інноваційного обсягу реалізації у 

розрахунку на одного зайнятого, призводить до зростання продуктивності праці 

на 0,69%, у Новій Зеландії – на 0,68%; а в Бразилії – на 0,65%. У середньому 

підвищення на 1% інноваційного обсягу реалізації у розрахунку на одного 

зайнятого, призводить до зростання продуктивності праці на 0,5% [67, c. 259].  

 

 

Таблиця 1.20 

Вплив інновацій на продуктивність праці 

Країна Фірма є частиною 

групи 

Розмір 

фірми 

Процесові 

інновації 

Продуктові 

інновації 

Кількість 

спостережень 

1 2 3 4 5 6 

Австралія 0,12 0,14 -0,09 0,56 509 

Австрія 0,18 0,01 0,04 0,31 359 

Бельгія 0,33 -0,003 -0,12 0,45 718 

Бразилія 0,18 0,14 -0,21 0,65 1954 

Канада 0,25 0,08 -0,12 0,44 2273 

Данія 0,29 0,07 -0,04 0,35 584 

Фінляндія 0,24 0,09 -0,07 0,31 698 

Франція 0,23 0,05 -0,13 0,47 2511 

Німеччина 0,08 0,06 -0,12 0,5 1390 

Італія 0,09 0,004 -0,19 0,49 747 

Корея 0,17 0,08 -0,08 0,69 626 

Люксембург 0,43 0,03 -0,14 0,23 207 

Нідерланди 0,02 0,09 -0,04 0,41 1374 

Нова Зеландія 0,13 0,07 -0,14 0,68 993 

Норвегія 0,26 0,04 -0,07 0,34 672 

Швеція - 0,11 -0,09 0,3 394 

Об’єднане Королівство 0,150 0,06 -0,12 0,56 2989 

Джерело: [211, с. 121] 

 

Процесні інновації або не значимі, або негативно впливають на 

продуктивність праці у всіх країнах, крім Австрії. Негативний вплив процесних 

інновацій на продуктивність праці можна пояснити тим, що вони спричиняють 

зміни, які супроводжуються витратами, що знижує продуктивність праці. 

Іншим поясненням є те, що процесні інновації впроваджуються часто у 

передкризовому та кризовому стані підприємства, коли всі важливі показники 

діяльності нижчі, ніж за нормальних умов функціонування. 
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Проведений аналіз наукової літератури дав змогу виокремити три підходи 

до дослідження впливу інновацій на продуктивність праці, що ґрунтуються на 

різних вимірах результату інноваційної діяльності підприємств. Одним з 

найвпливовіших досліджень взаємозв’язку продуктивності праці та інновацій є 

CDM-модель, що широко використовується зарубіжними дослідниками, і 

поєднує функцію виробництва знання з результативністю економічної 

діяльності, що визначається продуктивністю праці. Результати оцінок впливу 

інновацій на продуктивність праці показали, що збільшення витрат на інновації 

призводить до збільшення інноваційного результату, і ефективність бізнесу, 

виражена показником продуктивності праці, залежить від інноваційного 

результату. Внесок інноваційних процесів та інноваційної продукції у 

зростання продуктивності праці відрізняється по країнах. При цьому 

спостерігається переважно позитивний  вплив продуктових інновацій на 

продуктивність праці, а вплив процесних – є переважно негативний.   

 

Висновки до розділу 1. 

1. Дослідження та узагальнення  наукової літератури показало, що 

існують різні, навіть суперечливі, точки зору на тлумачення поняття 

“продуктивність праці”. В результаті з’являються розбіжні підходи до її 

вимірювання на різних рівнях економічної діяльності, відмінні погляди на 

можливості управління нею, а також суперечності у пошуках резервів її 

підвищення, що в свою чергу стримує її довгострокове зростання у сучасних 

умовах.  

2. Сутність продуктивності праці у роботі трактується на макро-, мезо- та 

мікрорівнях, що дещо знімає неузгодженості в її дефініції та подальшій оцінці.  

Це дало можливість розкрити роль та значення її підвищення для працівника, 

підприємства, галузі, регіону, суспільства та економіки країни в цілому. На 

мікрорівні продуктивність праці відображає ефективність діяльності та являє 

собою відношення обсягу виробництва чи реалізації до витрат праці. На 

мезоекономічному рівні слід розрізняти продуктивність праці за видами 

економічної діяльності та регіональну. На макроекономічному рівні 
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продуктивність праці характеризується відношенням валового національного 

доходу, створеного в економіці в цілому, до чисельності зайнятих у країні.  

3. У роботі запропоновано методику розрахунку показників ефективності 

праці на різних рівнях економічної діяльності, серед яких важливе місце 

займають прямий та обернений показники продуктивності праці – виробіток та 

трудомісткість відповідно.  

4. Проведене дослідження 47 країн світу за рівнем виробітку у 2013 році 

показало, що Україна належить до групи країн з низьким рівнем виробітку та в 

4-6 разів відстає від розвинених країн, тому не може забезпечити належний 

рівень добробуту населення. У 2013 році виробіток в Україні склав лише 86, 

64% від значення цього показника у 1990 році. Аналіз рівня виробітку в Україні 

за регіонами у 2012 році дав змогу встановити, що відношення регіонів з 

найвищим та найнижчим рівнем виробітку становить 3:1. Це свідчить про 

наявність нерівностей у розвитку регіонів. 

5. Проведене дослідження дало змогу узагальнити причини низької 

продуктивності праці в Україні на макро- та мікрорівнях, серед яких основними 

є такі: низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств; 

недостатнє фінансування розвитку науки та інновацій; непрозоре державне 

регулювання; зниження інвестиційної привабливості країни; неефективна 

організація праці та нестача управлінських навичок; не зацікавленість 

підприємств у підготовці та навчанні персоналу для розроблення та 

впровадження інновацій; зношеність виробничих потужностей та нестача 

власних коштів на вітчизняних підприємствах; недосконала система мотивації 

високопродуктивної праці. 

6. Теоретичний аналіз чинників підвищення продуктивності праці дав 

змогу вдосконалити їх класифікацію за рахунок інноваційної складової у 

кожній групі традиційних чинників підвищення продуктивності праці і 

виділити: інноваційні соціально-економічні чинники (надання праці творчого 

змісту, сприяння прояву ініціативи та посилення відповідальності працівників 

за результати своєї праці; проведення інноваційної програми навчання спільно з 
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зарубіжними університетами відповідно до потреб інноваційного розвитку; 

упровадження ефективної корпоративної культури; інвестування в людський 

капітал; стимулювання попиту на нові види продукту чи послуги); інноваційні 

організаційно-економічні чинники (розробка та налагодження збуту нового чи 

суттєве поліпшення основних характеристик існуючого продукту, розвиток 

взаємовигідного співробітництва з науково-дослідними установами, інвестиції 

в інновації, використання переваг аутсорсингу, електронного рекрутингу, 

нетворкінгу та бенчмаркінгу, впровадження систем забезпечення якості, 

заснованих на нормах ІSO та ін.); інноваційні матеріально-технічні чинники 

(освоєння прогресивних ресурсозберігаючих та маловідходних технологій; 

упровадження інформаційних технологій та автоматизованих систем 

управління у виробничі процеси; збільшення кількості наукових розробок, 

випуск наукомісткої продукції; впровадження альтернативних видів енергії). 

7. Теоретичне узагальнення трактувань різних видів інновацій визначило 

необхідність розширити сутність поняття “інновації у підвищенні 

продуктивності праці”, яке у роботі трактується як  використання у 

виробничому процесі, системі управління, організації робочих місць, 

зовнішньоекономічній діяльності нового маркетингового методу (маркетингові 

інновації) або нового методу організації чи управління (організаційно-

управлінські інновації), створення нового або значно поліпшеного продукту 

(продуктові інновації) чи застосування нового процесу (процесні інновації), що 

кардинально підвищує продуктивність праці. Це дало можливість 

систематизувати напрями ефективного використання кожного типу інновацій з 

метою  досягнення високих темпів зростання продуктивності праці. 

8. Підвищення продуктивності праці на інноваційній основі не можливе 

без достовірної оцінки та аналізу впливу на неї інновацій, що сприяє виявленню 

нових резервів та можливостей її підвищення відповідно до вимог часу. У 

роботі запропоновано авторський підхід, який передбачає розподіл результату 

інноваційної діяльності на дві частини, що визначаються витратами на процесні 

та на продуктові інновації, з наступним моделюванням (з використанням 
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програмного пакету Evіews) впливу кожної з них окремо та їх комбінації на 

результуючий показник – продуктивність праці, що дає можливість аналізувати 

кількісний вплив різних типів інновацій на підвищення продуктивності праці. 

 

Результати даного розділу опубліковані у роботах: [71; 62; 67; 202; 198; 

197; 70; 61; 69]. 

РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Тенденції  інноваційного розвитку та динаміка продуктивності 

праці підприємств галузі 

 

Бразилія, Індія, США та Китай забезпечують щороку приблизно 60% 

світового обсягу виробництва цукру. Основною сировиною для виробництва 

цукропродукції в цих країнах є цукрова тростина, площі посіву якої стрімко 

розширюються. Причиною цьому є те, що виробництво тростинного цукру 

обходиться підприємствам цукрової галузі дешевше майже у 2 рази, ніж із 

буряків. Найбільше цукру-сирцю виробляється в Бразилії, частка якої у 

світовому цукровому виробництві становить 23% і продовжує зростати. 

Оскільки бразильський цукор-сирец вирізняється високою 

конкурентоспроможністю на міжнародному ринку за рахунок низької 

собівартості його виробництва та високої якості [100, c. 55].  

Особливістю цукрової галузі є соціальна важливість її продукції. Від 

ефективності діяльності цукрових заводів залежить результативність 

фармацевтичної, кондитерської, хлібопекарської, консервної, косметичної, 

хімічної, будівельної та інших галузей для яких цукор та супутня продукція є 

потужним сировинним підґрунтям. Цукор є одним із необхідних продуктів 

споживання, оскільки містить цінні для людини поживні та смакові 

властивості, а стабільно функціонуюча цукрова галузь є могутнім фундаментом 

розвитку держави. 
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За розмірами посівних площ, відведених під цукрові буряки, та обсягом 

валового виробництва цукру за радянських часів Україні належало одне з 

центральних місць у світі. Це повністю забезпечувало внутрішній попит на 

цукор в країні та давало змогу експортувати вироблену продукцію до 

Казахстану, Грузії, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану, Угорщини, Хорватії, 

Сирії. Проте криза у цукробуряковій галузі, що призвела до втрати зовнішніх 

ринків, нестабільності, зростання ступеня зносу обладнання на цукрових 

заводах, дефіциту обігових коштів, скорочення сировинної бази, негативно 

вплинула на подальший її розвиток. 

 За роки незалежності кількість працюючих підприємств цукрової галузі в 

Україні скоротилася у 5 разів (із 192 цукрових (потужність яких становила 

509,7 тис. т за добу) і 3 рафінадних заводів на початку 1991 року, в 2001 році 

залишилося вже 147, потужність яких становила 339,0 тис. тонн, а в 2013 році – 

лише 38 цукрових заводів із потужністю 137,42 тис. тонн). Площі  посіву 

цукрових буряків скоротилися з 1 млн. 640 тис. га до 270,4 тис. га, внаслідок 

чого було ліквідовано виробництво вітчизняного елітного насіння цукрових 

буряків, чим славилася Україна в минулому, а замість цього необхідна кількість 

насіння купується переважно за кордоном, що здорожчує вітчизняне цукрове 

виробництво. Тривалість виробничого періоду по цукровій галузі в цілому у 

2013 році становила в середньому 64,8 завододіб, проти оптимальної 90. За 

2013 рік підприємствами цукрової галузі було прийнято 9,22 млн. тонн 

цукросировини, що на 40% менше, ніж у 2006 році, та перероблено 9,06 млн. 

тонн цукрових буряків, що дало змогу виробити 1,2 млн. тонн цукру (а річна 

необхідна населенню норма споживання цукру становить 1,8 млн. тонн) (табл. 

2.1) [111, с. 6]. Це обумовило зменшення площ посіву цукрових буряків, і, як 

наслідок, втрату сировинних зон, скорочення робочих місць та чисельності 

зайнятих в галузі, географічну віддаленість цукрових заводів від 

постачальників сировини, зниження продуктивності праці на діючих цукрових 

заводах, порушення норм сівозмін у сільському господарстві, значне 

скорочення експорту, втрату ринків збуту цукропродукції та виникнення 
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суспільної напруги в регіонах. Україна почала  інвестувати закордонних 

виробників, імпортуючи цукор, у той час, коли власні поля простоюють, а 

переробні потужності недозавантажуються. 

На цукрових заводах залишається вкрай низький рівень автоматизації 

виробничих процесів, що негативно впливає на їх роботу. Зокрема, у 2012 році 

коефіцієнт виробництва, який відображає ступінь вилучення цукру, по Україні 

в цілому становив 0,7869 проти 0,7898 у 2011 році, а коефіцієнт роботи заводу – 

відповідно 0,8275 і 0,8329, тобто з сировини, що підлягала переробці, отримано 

лише 82,75 % цукру. Різниця між коефіцієнтом роботи заводу (0,8364) і 

коефіцієнтом виробництва (0, 8071) по галузі в цілому у 2013 році становила 

0,0293, що свідчить про значні втрати буряків при їх транспортуванні, 

прийманні та зберіганні, і цукру, при його виробництві. Проте спостерігається 

покращення цих показників у динаміці (табл. 2.1). Коефіцієнт роботи заводу 

протягом 2001-2013 років знаходиться в межах 80,1-83,9%, а в Європі – в межах 

84-89%.  Це означає недозавантаження виробничих потужностей цукрових 

заводів та свідчить про те, що вітчизняні виробники втрачають у середньому 

приблизно 1-5% цукру кожного виробничого сезону. Це спричинено 

переробкою цукрових буряків низької якості, неритмічною роботою заводів, 

моральним та фізично застарілим обладнанням [36, с. 53].  

Як результат, виробництво українського цукру почало невпинно 

скорочуватися: з 5,4 млн. тонн цукру в 1990 році до 2,3 млн. тонн – у 2011 році, 

а у 2013 році було вироблено лише 1,2 млн. тонн [147]. На місце вітчизняного 

цукру в Україну завозиться цукор з тростини та замінники солодощів для 

харчової промисловості. У 2012 році в харчовій промисловості частка останніх 

вже становила 18%, з яких 80% – це синтетичні матеріали, що надзвичайно 

шкідливі для всього живого. Саме неякісні харчі – одна із основних причин 

виходу України за показником смертності населення на одне з перших місць в 

Європі [111, с.7].  

Таблиця 2.1 

Основні показники роботи бурякоцукрового підкомплексу АПК України 

протягом 2001-2013 років 
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Показники 

Середнє 

2001-

2005 

2006 2007 2008 2009 

 

2010 

 

Середнє 

2005-

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Посівна площа під 

цукровий буряк, тис. га 
757,7 789,1 584,0 389,9 327,6 492 516,5 544,4 466,4 270,4 

Урожайність цукрових 

буряків, ц/га 
210,3 283,1 292,2 354,7 314,0 278,3 304,5 363 407 397 

Заготівля цукрових буряків 

на сезон, млн. тонн 
14,58 22,14 16,36 12,54 9,44 13,37 14,77 17,79 17,55 9,22 

Цукристість. буряків при 

прийманні, % 
15,40 15,77 15,02 16,05 16,85 15,30 15,8 16,63 16,11 16,26 

Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Переробка цукрових 

буряків, млн. тонн 
14,03 21,38 15,92 12,23 9,21 13,03 18,63 17,36 17,17 9,06 

Втрати буряків при 

зберіганні, % 
3,64 3,41 2,67 2,50 2,45 2,52 2,71 2,38 2,15 1,70 

Цукристість бурякової  

стружки,  % 
14,85 15,19 14,54 15,60 16,37 14,73 15,29 16,16 15,65 15,96 

Вироблено цукру, тис. тонн 1641 2595 1859 1573 1267 1546 1768 2331 2226 1212 

Вихід цукру, % 11,73 12,21 11,65 12,85 13,72 11,86 12,46 13,46 12,95 13,35 

Вміст цукру в мелясі, % 2,16 2,03 1,97 1,87 1,86 1,94 1,93 1,87 1,79 1,76 

Коефіцієнт роботи 

цукрового заводу, % 
78,93 80,37 80,17 82,38 83,82 80,53 81,45 83,29 82,75 83,64 

Коефіцієнт виробництва 

цукрового заводу, % 
73,34 74,77 75,53 78,07 79,42 75,55 76,67 78,98 78,69 80,71 

Тривалість виробничого 

періоду, діб 
56,50 78,10 59,5 61,5 53,97 63,7 63,4 75,14 80,68 64,80 

Тривалість періоду 

сокодобування, діб 
48,20 73,40 54,0 55,8 49,2 58,4 58,2 70,71 76,67 61,04 

Вироблено цукру, тонн/га 2,32 3,28 3,18 4,03 3,87 3,12 3,5 4,52 5,0 4,5 

Витрати буряків на 1 тонну 

цукру, тонн 
8,58 8,19 8,58 7,78  8,42 8,24 7,45 7,72 7,48 

Кількість працюючих 

цукрових заводів, шт. 
126 119 110 70 56 73 86 77 63 38 

Потужність працюючих 

цукрових заводів, тис. тонн 
353,9 336,4 310,2 218,6 180,5 224,6 254,0 240,2 212,9 137,4 

Джерело: [35, с. 4-5]  

 

Для порівняння, середня потужність одного цукрового заводу у Франції 

становить 12,5 тис. тонн, тобто майже в чотири рази більше, ніж в Україні. Це 

дає змогу 30-ти працюючим цукровим заводам виробляти 4,45 млн. тонн цукру 

за середньої тривалості сезону цукроваріння, що становить 84 доби [93]. 

Проблема відродження цукрової галузі України та її інноваційного 

розвитку стає ще більш важливою під впливом процесів глобалізації та 

інтеграції. Проте більшість цукрових заводів України не може ефективно 

розвиватись, що обумовлено комплексом причин.  
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В Україні зменшення виробництва цукру відбувається під впливом таких 

чинників:  

– невисока рентабельність виробництва цукрових буряків, що обумовлено 

високими цінами на іноземне насіння, паливо, мінеральні добрива та інші 

ресурси (рис. 2.1); 

 

Рис. 2.1. Рентабельність вирощування цукрових буряків протягом 1990-

2013 рр. в Україні, %  

Джерело: складено автором за даними [147] 

 

– невисока врожайність цукрових буряків в Україні порівняно з іншими 

країнами (рис. 2.2) (довідково, у 2011 році врожайність цукрових буряків у 

Чехії становила 595 ц/га; Данії – 601ц/га; Іспанії – 888 ц/га; Франції – 912 ц/га; 

Нідерландах – 806 ц/га; Австрії – 673 ц/га; Польщі – 506 ц/га; Словенії – 560 

ц/га; Росії – 385 ц/га) [111, с. 6];  

 

Рис. 2.2. Урожайність цукрових буряків протягом 1990-2013 рр. в Україні, 

ц з 1 га посівної площі 

Джерело: складено автором за даними [147] 
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– втрата ринків збуту через низьку якість вітчизняного цукру (колір, 

однорідність кристалів, залишки обробляючих матеріалів тощо). Ще на початку 

ХХ століття (1899 – 1903 роки) багато країн імпортували цукор, що вироблявся 

в Україні, а в ХХІ столітті експорту цукру практично вже немає; 

– не конкурентоспроможність вітчизняного цукру внаслідок 

перевиробництва дешевшого тростинного цукру у світі; 

– український буряковий цукор не витримує конкуренції з більш 

дохідними олійними і зерновими культурами, посівні площі під які 

розширюються, що зменшує площі посіву цукрових буряків; 

– дефіцит обігових коштів на цукрових заводах та відсутність пільгового 

кредитування галузі. Зношення цукрових заводів становить більше 60%, 

більшість заводів мають невеликі потужності; 

– корупція, застосування давальницьких схем при переробці цукрових 

буряків та виробництві цукру. 

У таких умовах проблема не тільки піднесення, але й збереження 

цукробурякового виробництва, є надзвичайно актуальною, а досягти цього 

можна, лише за рахунок інноваційного розвитку. 

Інноваційна діяльність цукрових заводів має такі характеристики:  

– досягнення запланованих результатів від інноваційної діяльності 

характеризується невизначеністю, що призводить до виникнення ризику, 

пов’язаного зі здійсненням інновацій; 

– витрати інноваційної діяльності, та ефект, що отримується від 

створення, використання, впровадження інновацій, не співпадають в часі; 

– значні витрати, оскільки інноваційна продукція досить наукомістка; 

– довготривалий період окупності витрат на інновації;  

– загроза виникнення так званої “віртуальної” інновації, яка ніби 

покращує показники діяльності підприємств, насправді ж такою не являється. 

Протягом 2011–2012 років в Україні вироблено 2330,95 (у 2011 р.) і 

2226,38 (у 2012 р.) тис. тонн цукру, що дало можливість повністю реалізувати 

потреби внутрішнього ринку в цукровій продукції (1,8 млн. тонн) [126]. Однак 
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собівартість виробництва вітчизняного цукру вища, ніж у переважній більшості 

європейських країн, що не тільки обмежує експорт українського цукру на 

перспективні ринки збуту, але й спричиняє імпорт дешевшого цукру в Україну. 

Це зумовлено значним подорожчанням газу, гербіцидів, мінеральних добрив, 

тарифів на перевезення. У таких умовах вітчизняним підприємствам цукрової 

галузі потрібно шукати способи зменшення собівартості виробництва, 

основним з яких є їх інноваційна діяльність та інноваційний розвиток.  

Проте, навіть усвідомлюючи важливе значення інновацій, не багато 

підприємств вибирають такий тип розвитку. Наприклад, частка інноваційно-

активних українських промислових підприємств у 2010 році зросла порівняно з 

2008 роком на 3,0 в.п. і становила 21% (табл. 2.2), а частка цукрових заводів, що 

здійснювали інновації у 2011 році взагалі мізерна і становить 3% (табл. 2.3) до 

загальної кількості цукрових заводів (у 2008 році – 3%, у 2010 році – 7%). 

Таблиця 2.2 

Частка промислових підприємств України за типами інновацій протягом 2008-

2010 років (у % до загальної кількості промислових підприємств) 

 2008  2010  

Загальна кількість підприємств та організацій 100,0 100,0 

Інноваційно-активні 18,0 21,0 

Займалися технологічними інноваціями 11,6 9,8 

Займалися продуктовими інноваціями 7,5 5,8 

Займалися процесними інноваціями 8,4 7,6 

Займалися маркетинговими інноваціями 10,5 12,5 

Займалися організаційними інноваціями 8,1 10,2 

Не займалися жодною інновацією 82,0 79,0 

Джерело: [102, c. 275] 

 

Протягом 2003-2013 років переважна більшість цукрових заводів взагалі не 

займалася інноваційною діяльністю. Лише 11 цукрових заводів таких областей, 

як: Хмельницька (3 заводи), Харківська (2 заводи), Вінницька (2 заводи), 

Чернігівська (1 завод), Тернопільської (1 завод), Миколаївська (1 завод) та 

Волинська (1 завод) здійснювали інноваційну діяльність (табл. 2.3).  Так, у 2007 

та 2008 роках лише 2 із 110 та 70 цукрових заводів відповідно здійснювали 
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витрати на створення та впровадження інновацій. У 2009 році різко зменшилася 

кількість працюючих цукрових заводів до 56, і лише один з них (ПАТ 

“Линовицький цукрокомбінат “Красний”) займався інноваційною діяльністю. 

2010 рік став рекордним за кількістю інноваційних цукрових заводів, коли із 73 

заводів інноваційно-активними були п’ять. У 2013 році жодне підприємство 

цукрової галузі (із 38) не займалося інноваційною діяльністю [59, c. 64].  

Таблиця 2.3 

Цукрові заводи, що здійснювали інноваційну діяльність протягом 2003-2013 

років 

Назва підприємства Область 
Роки 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТОВ "Старокостянтинів 

цукор" 
Хмельницька 

           

ТОВ "Чортківський 

цукровий завод" 
Тернопільська 

           

ПАТ "Первухінський 

цукровий завод" 
Харківська 

           

ПАТ "Теофіпольський 

цукровий завод" 
Хмельницька 

           

ТОВ "Подільські 

цукроварні" 
Вінницька 

           

ПАТ "Гнідавський 

цукровий завод" 
Волинська 

           

ПАТ "Линовицький 

цукрокомбінат "Красний" 
Чернігівська 

           

ТОВ "Клембівський 

цукровий завод" 
Хмельницька 

           

ТОВ "Іллінецький 

цукровий завод" 
Вінницька 

           

ТОВ "Юкрейніан шугар 

компані" 
Миколаївська 

           

ПАТ "Новоіванівський 

цукровий завод" 
Харківська 

           

Загалом цукрових заводів 

в Україні 
 121 120 116 119 110 70 56 73 77 63 38 

 

– цукровий завод здійснював інноваційну діяльність у відповідному 

році; 

– цукровий завод не здійснював інноваційну діяльність у 

відповідному році. 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 

 

Загалом витрати українських промислових підприємств на інновації 

зростають з 2005 по 2008 роки, а в 2009 році – скоротилися більше, ніж на 30% 

порівняно з 2008 роком. Кількість українських промислових підприємств, що 
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здійснювали інноваційну діяльність, зросла у 2011 році на 20% порівняно з 

2010 роком. Сума витрат на інновації у 2011 році становила 14,3 млрд. грн. (у 

2010 році – 8 млрд. грн.) (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Обсяг витрат промислових підприємств на інновації протягом 

2005-2011 рр. в Україні, млн. грн. 

Джерело: складено автором за даними [102, c. 185; 103, c. 187; 104, c. 206] 

 

Серед напрямів інноваційної діяльності промислові підприємства України 

надають перевагу придбанню машин, програмного забезпечення та обладнання, 

що дає змогу виробляти нові або кардинально удосконалені продукти та 

послуги, чим займалися 72,2% українських промислових підприємств протягом 

2006-2008 рр. та 72% – за період 2008-2010 років. Левова частка українських 

промислових підприємств також навчала та проводила підготовку працівників 

до створення та впровадження ними нових або значно удосконалених продуктів 

і процесів (30,4% промислових підприємств протягом 2006-2008 рр. та 26,2% – 

протягом 2008-2010 рр.). Протягом 2008-2010 рр. спостерігається також 

тенденція до зменшення частки українських промислових підприємств, що 

займалися дослідженнями та розробками за рахунок власних сил (24% проти 

29,9% протягом 2006-2008 рр.), проте, все ж залишається більшою, ніж часка 

підприємств, що придбавали у інших підприємств та організацій результати 

досліджень та розробок (11,3% за період 2008-2010 роки) і зовнішніх знань 

(11,1% протягом 2008-2010 рр.) (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Частка промислових підприємств України, що займалися певним 

напрямом інноваційної діяльності за періоди 2006-2008 рр. та 2008-2010 рр. 

Джерело: складено автором за даними [102, c. 261; 103, c. 269] 

 

Протягом 2008-2010 рр. частка підприємств, що отримували кошти від 

держави для фінансування інноваційної діяльності, зросла на 1,6 в.п. порівняно 

з 2006-2008 рр. Таке зростання відбулося в основному за рахунок збільшення 

фінансової підтримки від центрального уряду та місцевих і регіональних 

органів влади (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Частка українських підприємств, які отримували допомогу від 

держави для фінансування інноваційної діяльності протягом 2006-2008 та 2008-

2010 рр. 

Джерело: складено автором за даними [102, c. 271; 103, c. 274] 

 

Основним джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 

цукрових заводів є власні кошти (табл. 2.4), однак через їх недостатність (в 

останні роки галузь збиткова, державна підтримка з бюджету незначна, і до 

того ж фінансування з позабюджетних фондів майже відсутнє) підприємства 

цукрової галузі не мають змоги впроваджувати великомасштабні інноваційні 
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проекти, а ціна на кредитні ресурси досить висока. Основними видами 

інновацій на українських цукрових заводах протягом 2003-2012 рр. були 

придбання машин, програмного забезпечення та обладнання.  

Таблиця 2.4 

 Витрати цукрових заводів на інновації протягом 2003-2012 років 

Рік 

Витрати 

на 

інновації, 

тис. грн. 

Придбання машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, тис. 

грн. 

Джерела фінансування 

Власні кошти Кредити 

тис. грн. 

у % до 

загальної 

суми витрат 

тис. грн. 

у % до 

загальної 

суми витрат 

1 2 3 4 5 6 7 

2003 2759,0 1 745,2 1955,7 70,9 803,3 29,1 

2004 3453,2 3 223,8 3453,2 100 0 0 

2005 6845,0 2 551,0 6845,0 100 0 0 

2006 130460,7 125 623,7 122804,0 94,1 7656,7 5,9 

2007 19855,5 19802,5 19855,5 100 0 0 

2008 3011,0 2 598,7 3011,0 100 0 0 

2009 56,0 53,0 3,0 5,4 53,0 94,6 

2010 12688,6 12 668,2 11062,5 87,2 1626,1 12,8 

2011 34834,3 28 662,5 34834,3 100 0 00 

2012 31827,3 30 149,6 31827,3 100 0 0 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики  

 

Як бачимо з рис. 2.6, у 2011 році обсяг реалізації інноваційної продукції 

1043 українськими промисловими підприємствами становив 42,4 млрд. грн. (у 

2010 році – 964 промислових підприємств виробили і реалізували інноваційну 

продукції на суму 33,7 млрд. грн., що становить 3,8% від загального обсягу 

реалізації (рис. 2.6).   

 

Рис. 2.6. Обсяг реалізованої інноваційної продукції та її частка в загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції в Україні протягом 2005-2011 рр. 

Джерело: складено автором за даними: [102, c. 229; 103, c. 236; 104, c. 274] 
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А на цукрових заводах продукція з суттєвими технологічними змінами 

випускалася лише у 2003 та 2004 роках на суму 4382,6 тис. грн. та 1,2 тис. грн. 

відповідно. За межі України інноваційна продукція була реалізована цукровими 

заводами лише у 2003 році на загальну суму 849,3 тис. грн. У 2007 році та 

протягом 2009-2012 років підприємства цукрової галузі взагалі не виробляли 

інноваційну продукцію (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Обсяги реалізації інноваційної продукції цукровими заводами України 

протягом 2003-2012 років 

Рік 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала 

технологічних змін, тис. грн. 

Усього 
З нього за 

межі України 
Продукція, що зазнала суттєвих технологічних змін 

1 2 3 4 

2003 4 382,6 849,3 4 382,6 

2004 22 047,3 0 1,2 

2005 29 797,2 0 0 

2006 8 429,8 0 0 

2007 0 0 0 

2008 13 640,9 0 0 

2009-

2012 
0 0 0 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 

України 

 

У 2011 році 731 українськими промисловими підприємствами було 

впроваджено 3238 найменувань інноваційної продукції, що на 34,5% більше, 

ніж у 2010 році. З них – 897 найменувань нових видів машин, устаткування, 

приладів, апаратів тощо. 900 найменувань, що становить 27,8% від загальної 

їхньої кількості були новими виключно для ринку. 677 промислових 

підприємств впроваджували процесні інновації. При цьому 605 підприємств 

України  упровадили 2510 нових або поліпшених методів обробки чи 

виробництва продукції (рис. 2.7), у тому числі, – 517 маловідходних і 

ресурсозберігаючих процесів; нові або поліпшені методи логістики, 

розповсюдження продукції були впроваджені 83 підприємствами України; нову 

або вдосконалену діяльність із підтримки виробничих процесів, таких як 
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системи матеріального обслуговування або операції щодо закупівель, обліку 

або розрахунків, впровадили 140 підприємств [102, c. 173].  

 

Рис. 2.7. Упровадження інновацій (процесних та продуктових) на 

промислових підприємствах України протягом 2000-2011 рр. 

Джерело: складено автором за даними [102, с. 215] 

 

Протягом 2003-20012 років у структурі витрат підприємств цукрової галузі 

переважали витрати на процесні інновації (табл. 2.6). Витрати на впровадження 

інноваційної продукції зростають з 413,8 тис. грн. у 2003 році до 1029,0 тис. 

грн. у 2005 році. Винятком став 2006 рік, коли витрати на продуктові інновації 

різко скоротилися майже у 20 разів. Найменша сума витрат підприємств 

цукрової галузі на продуктові та процесові інновації спостерігається у 2009 

році, а з 2010 року спостерігається покращення цих показників. 

Таблиця 2.6 

 Витрати підприємств цукрової галузі України на впровадження продуктових і 

процесних інновацій протягом 2003-2012 років 

 

Роки 

Витрати на інновації, тис. грн. 

Витрати на впровадження 

продуктових інновацій 

Витрати на впровадження 

процесних інновацій 

1 2 3 

2003 413,8 2345,2 

2004 1029  2424,2 

2005 788,8 6056,2   

2006 98,4 130362,3 

2007 53 19802,5  

2008 2889 122 

2009 23 33 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

2010 288 12400,6 

2011 412,2 34422,1 

2012 527,1 31300,2 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 

 

Науково-дослідні роботи проводилися на цукрових заводах власними 

силами лише у 2008 році на загальну суму 408,2 тис. грн.; у 2011 та 2012 роках 

підприємства цукрової галузі придбали зовнішні науково-дослідні розробки на 

суму 85,0 та 38,8 тис. грн. відповідно. 

Протягом 2010-2012 років на підприємствах цукрової галузі щороку 

впроваджувалося п’ять новітніх технологічних процесів. Рекордним став 2007 

рік, за який на цукрових заводах було впроваджено шість ресурсозберігаючих 

технологій. У 2009 році внаслідок глибокої фінансово-економічної кризи, яка 

обернулася значними збитками для цукрової галузі, не було впроваджено 

жодного нового технологічного процесу на цукрових заводах (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Кількість впроваджених у виробництво нових технологічних 

процесів на цукрових заводах протягом 2007-2012 рр. 

Джерело: складено автором за даними [147] 

 

У 2005, 2008 та 2009 роках підприємства цукрової галузі не придбавали 

нових технологій (технологічних досягнень). Рекордним роком став 2010, коли 

цукровими заводами було куплено 8 одиниць нового устаткування на загальну 

суму 12668,2 тис. грн. Також цукровими заводами не було передано жодної 

нової технології протягом 2003-2012 років (табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Кількість придбаних (переданих) цукровими заводами нових технологій 

протягом 2003-2012 років  

Рік 
Придбано нових технологій Передано нових 

технологій Усього Устаткування Результатів досліджень і розробок 

2003 2 2 0 0 

2004 1 1 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 1 0 1 0 

2007 2 1 1 0 

2008-

2009 
0 0 0 0 

2010 8 8 0 0 

2011 2 1 1 0 

2012 2 1 1 0 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 

 

Інноваційний розвиток цукрових заводів гальмується і через нестачу 

фахівців, які здійснюють науково-дослідні розробки для цукрової галузі. Разом 

із загальним зменшенням чисельності штатних працівників основної діяльності, 

у 2005 році, 2007-2010 та у 2012 роках на підприємствах цукрової галузі не 

працювало жодного спеціаліста, який виконує науково-дослідні роботи (табл. 

2.8). 

Таблиця 2.8 

 Чисельність фахівців, які здійснювали наукові дослідження та розробки   

на цукрових заводах протягом 2003-2012років 

Рік 
Середньооблікова чисельність штатних працівників 

облікового складу основної діяльності, осіб 

З них спеціалісти, які 

виконують науково-технічні 

роботи, осіб 

2003 40 397 4 

2004 38 401 13 

2005 38 732 0 

2006 37 856 5 

2007 31 523 0 

2008 23 175 0 

2009 16 972 0 

2010 24163 0 

2011 25487 7 

2012 20853 0 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 
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Згідно з дослідженням, що проводилося Держсатом України протягом 

2008-2010 років, інноваційній діяльності підприємств перешкоджало багато 

факторів. Як правило, інноваційна діяльність потребує значних фінансових 

витрат, крім того, підприємства, що здійснюють наукові дослідження та 

розробки, повинні інвестувати в обладнання, техніку, технологію та оплату 

праці персоналу. Ці витрати не гарантують швидку окупність. Тому саме цінові 

чинники є найбільшою перешкодою для підприємств щодо здійснення ними 

інноваційної діяльності.  

Високий рівень конкурентної боротьби на ринках призводить до швидкого 

їх насичення новими товарами та послугами, тому досить складно постійно 

генерувати нові ідеї для створення новинок. Ці чинники складають групу 

ринкових. Інші чинники такі, як співробітництво та доступність до інформації, 

наявність кваліфікованого персоналу (група інформаційних чинників) – також 

здійснюють дестимулюючий вплив на розвиток підприємства, в тому числі й 

інноваційний (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Частка промислових підприємств України за найбільш суттєвими 

чинниками, що перешкоджали здійсненню інновацій (% від загальної кількості 

обстежених підприємств) протягом 2008-2010 років 

Група 

чинників 
Характеристика 

Інноваційні 

підприємства 

Неінноваційні 

підприємства 

 

Цінові 

чинники 

Дефіцит коштів на підприємстві 7,8 16,3 

Недостатній рівень фінансової підтримки 4,6 8,7 

Значні витрати на інноваційну діяльність 6,2 12,0 

 

 

Інформаційні 

чинники 

Недостатність кваліфікованих кадрів 1,5 3,4 

Брак інформації про техніку та технології 1,0 2,1 

Недостатність інформації про ринку 0,8 1,9 

Відсутність досвіду інноваційної співпраці  2,4 5,3 

Ринкові 

чинники 

Домінування певних підприємств на ринку 3,9 7,1 

Незначний попит на інноваційну продукцію 1,9 4,2 

 

Причини 

інноваційної 

бездіяльності 

Немає поточної необхідності, що пов’язано із 

здійсненням інноваційної діяльності 

підприємством у попередньому періоді  

1,1 2,0 

Немає потреби через невизнаність попиту або 

відсутність попиту на інновації 
1,8 5,7 

Джерело: [102, c. 277]. 
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Протягом 2005-2013 років продуктивність праці на українських 

промислових підприємствах зростає. Винятком став лише 2009 рік (рис. 2.9) – 

саме в цей період і спостерігається спад інноваційної активності підприємств, 

зокрема зменшується обсяг виробництва інноваційної продукції та сума витрат 

на інноваційну діяльність.  

 

Рис. 2.9. Продуктивність праці та темп її приросту на промислових 

підприємствах  України протягом 2004-2013 рр.  

Джерело: розраховано автором за даними [145] 

 

Аналіз динаміки продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі 

(рис. 2.10) показав, що протягом 2004-2006 років вона зростає. З 2007 року 

продуктивність праці на цукрових заводах починає спадати. Лише у 2011 році 

помітне підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі, 

коли цукровими заводами України було вироблено 31,02 тис. тонн цукру за 

один відпрацьований день. Проте, все ж таки, не досягнуто рівня 

продуктивності праці 2006 року (33,23 тис. тонн за день).  

У додатку В розраховано продуктивність праці (відношення обсягу 

виробництва цукру у натуральному вираженні до кількості відпрацьованих 

днів) кожного працюючого цукрового заводу протягом 2008-2013 років.  
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Рис. 2.10. Динаміка продуктивності праці підприємств цукрової галузі 

України протягом 2003-2012 років, тис. тонн за день 

Джерело: розраховано та складено автором на основі [147] 

 

Витрати на інновації є узагальнюючим показником інноваційної 

діяльності. Якщо порівняти динаміку витрат на інновації з динамікою 

продуктивності праці на цукрових заводах протягом 2003-2013 років (рис. 2.11), 

можна спостерігати спільні тенденції.  

 

Рис. 2.11. Динаміка продуктивності праці та витрат на інновації цукрових 

заводів України протягом 2003-2013 років 

Джерело: складено автором за даними [147] 

 

У 2009 році майже на всіх підприємствах цукрової галузі спостерігається 

зменшення продуктивності праці порівняно з 2008 роком, що пов’язано зі 

скороченням площ посіву та урожайності цукрових буряків і, як результат, зі 
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скороченням тривалості виробництва цукру [63, с. 105]. Крім цього, слід 

зазначити, що саме у 2009 році відбувається погіршення показників 

інноваційної діяльності цукрових заводів, зокрема: 

– інноваційною діяльністю займався лише один цукровий завод 

(Линновицький цукрокомбінат “Красний”) (табл. 2.3);   

– різко зменшуються витрати на інновації та інноваційну діяльність (з 

3011 тис. грн. у 2008 році до 56 тис. грн. у 2009 році) (табл. 2.4); 

– не були впроваджено у виробництво нові технологічні процеси (рис. 2.8) 

та не реалізовувалася інноваційна продукція (табл. 2.5) дорівнюють нулю; 

– кількість придбаних (переданих) нових технологій (технічних 

досягнень) дорівнює нулю (табл. 2.7). 

З 2011 року підприємства цукрової галузі активніше починають займатися 

інноваційною діяльністю,  і водночас спостерігається зростання продуктивність 

праці (рис. 2.11). Крім того, інвестиції у власну інноваційну діяльність 

забезпечили цукровим заводам, що їх здійснювали, можливість ефективно 

функціонувати та підвищувати продуктивність праці і в складний для галузі 

2013 рік, коли майже половину із функціонуючих у 2012 році цукрових заводів 

було законсервовано або ліквідовано. 

Отже, інноваційна діяльність цукрових заводів характеризується низькими 

показниками, що обумовлено, крім іншого, недостатнім обсягом 

капіталовкладень у розвиток науки і освіти, техніки й технології. Соціально-

економічне значення інноваційної діяльності цукрових заводів полягає у тому, 

що: інновації є одним із основних чинників підвищення продуктивності праці; 

також створюють умови для ефективнішого споживання ресурсів виробництва 

та раціонального використання виробничих потужностей; сприяють 

підвищенню конкурентоспроможності продукції; забезпечують поліпшення 

організації виробництва. 
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2.2.  Соціально-економічна ефективність впровадження інновацій на 

цукрових заводах 

 

Інноваційний розвиток підприємств цукрової галузі сприятиме 

підвищенню їх конкурентоспроможності та результативності виробництва, 

забезпечить їм життєздатність та фінансову стійкість, дасть змогу мінімізувати 

ризики, що пов’язані з їх діяльністю. Саме підвищення продуктивності праці за 

рахунок упровадження інновацій є одним із основних шляхів його 

(інноваційного розвитку) досягнення на вітчизняних цукрових заводах. 

На сьогодні спостерігається досить низька інноваційна діяльність 

цукрових заводів. Основна частка нововведень має організаційно-

технологічний характер. Зокрема – це розробки, що спрямовані на спрощення 

виробничого процесу, зниження енергомісткості і покращення якості продукції. 

Звичайно, це позитивні зрушення, адже вагомі резерви підвищення 

продуктивності праці та конкурентоспроможності вітчизняного цукру 

полягають саме у підвищенні ефективності використання переробних 

потужностей, заміні зношених технологій та обладнання. 

Автоматизація виробництва є важливим напрямом поліпшення показників 

ефективності діяльності, зменшення витрат ресурсів та електроенергії, 

зростання конкурентоспроможності продукції, використання сучасних методів 

управління. Найбільш перспективними напрями автоматизації управління на 

цукрових заводах є мікропроцесорні системи керування, які, зокрема, 

впроваджені на ПАТ “Гнідавський цукровий завод” і дають змогу в 

автоматичному режимі керувати процесами фільтрації, кристалізації, 

уварювання, водопідготовки, дифузії. 

За даними Української асоціації цукровиків, інвестиційне переозброєння 

матеріально-технічної бази, впровадження новітніх технологій та обладнання 

проводилося  протягом 2010-2012 років на таких цукрових заводах: ПАТ 

“Укрпромінвест” (на загальну суму 143 млн. грн.), ПАТ “Західна компанія 

“Дакор” (38,4 млн. грн.), ТОВ “Фірма “Астарта-Київ” (38,9 млн. грн.), ТОВ 
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“Радехів-цукор” (14,1 млн. грн.), ТОВ “Райз-цукор” (11,5 млн. грн.). Це дало 

можливість частково врегулювати проблемні питання на вищезазначених 

цукрових заводах, зокрема щодо:  

– оснащення автоматизованими лініями по визначенню технологічної 

якості цукросировини; 

– модернізації теплових схем з метою скорочення витрат електроенергії та 

паливних ресурсів; 

– упровадження в ТЕЦ цукрових заводів новітніх технологій спалювання 

біологічного (біотоп, біогаз, біоетанол) та альтернативного (кам’яне та буре 

вугілля) палива; 

– переробки відходів та напівпродуктів цукрових заводів з метою 

виробництва біопалива; 

– проведення модернізації та автоматизації обладнання з метою 

підвищення його продуктивності, покращення якості та розширення 

асортименту продукції, зменшення її собівартості. 

Якість цукру на цукрових заводах безпосередньо залежить від рівня і 

характеру їх оснащеності сучасними технологічними схемами, технологічним 

обладнанням, схемами автоматизації виробничих дільниць заводу. Проте 

фізичний знос основних засобів підприємств цукрової галузі становить більше 

60%, деяке устаткування для продуктового відділення, випарної станції, 

фільтрації морально застаріло і потребує заміни. Рівень автоматизації 

виробничих процесів становить приблизно 70% [180]. За таких умов виробити 

конкурентоспроможну продукцію на діючих цукрових заводах навіть із якісної 

сировини дуже важко. 

Для виробництва цукру, що відрізняється безпекою для вживання та 

високою конкурентоспроможністю, підприємствам цукрової галузі доцільно  

дотримуватись вимог міжнародних стандартів по управлінню якістю продуктів 

харчування. 

Станом на 01.01.2011 р. міжнародні системи НАССР (“Hazard Analysіs and 

Crіtіcal Control Poіnt”) та ІSO впроваджені на цукрових заводах 
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агропромхолдингу “Астарта-Київ”, ПАТ “Пальмірський цукровий завод”, ТОВ 

“Райз-Максимко”, ПАТ “Оржицький цукровий завод”, ПАТ “Ланнівський 

цукровий завод. Ще п’ять підприємств цукрової галузі планують протягом 

найближчого часу впровадити дані системи у практику діяльності. Згідно з 

цими системами цукрові заводи, що їх упровадили, повинні систематично 

підтримувати та удосконалювати управління безпекою та якістю вироблених 

продуктів.  

Також до 2016 року на таких підприємства цукрової галузі, як ТОВ “Фірма 

“Астарта-Київ”, Цукровий холдинг “Т-цукор” Aгрохолдинг “Мрія”, ТОВ 

“Панда”, ТОВ “Радехівський цукор”, фірма “Світанок”, ТОВ 

“Старокостянтинівцукор”, ТОВ “Агрокомплекс “Зелена долина”, ТОВ 

“Іллінецький цукровий завод”, ТОВ “Краєвид”, ТОВ “Новомиргородський 

цукор”, ТОВ “Торговий дім “Шепетівський цукор” та ін., планується (за умов 

поліпшення фінансового стану та при сприятливій галузевій кон’юнктурі) 

впровадити наступні інноваційні проекти: 

1. Запровадження системи НАССР та ІSO, розробка нормативної правової 

та технічної документації на всіх підприємствах цукрової галузі. Для виконання 

таких робіт необхідно  понад 200 тис. євро. 

2. Переведення парових котлів ТЕЦ цукрових заводів на альтернативне 

паливо. Виробництво біологічного палива. Для цього необхідно приблизно 400 

тис. євро. 

3. Реконструкція, модернізація та технічне оновлення підприємств 

цукрової галузі з метою впровадження сучасних технологій, підвищення 

продуктивності праці та конкурентоспроможності цукру. Для виконання такого 

роду робіт необхідно більше 300 тис. євро. 

Але, разом із тим, для цукрових заводів доцільним є суттєве пожвавлення 

продуктових інновацій. 

Диверсифікація продукції на підприємствах цукрової галузі забезпечить  їм 

підвищення продуктивності праці, розширення товарного асортименту, 

стабільний збут цукросировини, зменшення відходів виробництва, додаткові 
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кошти, робочі місця, продовження тривалості виробничого сезону, раціональне 

завантаження виробничих потужностей. 

На підприємствах цукрової галузі є можливість виробляти цукор з 

ароматизаторами, кольоровими домішками, різної консистенції, форми тощо 

при встановленні необхідного устаткування, що не вимагає значних фінансових 

інвестицій. Цукрові заводи мають потенційні можливості  виробляти різні 

сорти цукру, що відрізнятимуться якісними властивостями та 

характеристиками. Це дасть змогу отримувати переваги від 

широкомасштабного цукрового виробництва, ефективно задовольняти 

найрізноманітніші потреби населення, галузей промисловості та інших 

споживачів у цукрі та побічних продуктах цукрового виробництва, а також 

посилювати конкурентні переваги на різних ринкових сегментах та освоювати 

ринкові ніші. 

Асортимент цукропродуктів у світі різноманітний і продовжує 

розширюватися залежно від запитів споживачів. Останнім часом зростає попит 

на нові види цукропродуктів на основі кристалічного цукру. Так, у Чехії 

випускають пресований цукор “Брідж” жовтого, блакитного, рожевого і білого 

кольорів у формі символів гральних карт, що використовують для виготовлення 

борошняної здоби, кондитерських виробів і напоїв.  

Фірма “Брітіш Шугер” випускає новий сорт цукрової пудри, до складу якої 

входить цукроза, сухий білок і кукурудзяний крохмаль, який використовують 

для виробництва литого цукру. Ця сама фірма випускає на цукровому заводі 

“Ньюарн” три сорти жовтого цукру, який використовують для випікання кексів 

і тістечок [134, с. 12]. 

Помадний цукор існує двох видів – пасто- та порошкоподібний. Останній 

(торгова марка “Гопагсчі”) складається з маленьких висушених кристалів 

цукрози та інвертного цукру. Його перевагою у порівнянні з пастоподібним, є 

можливість точного дозування і відсутність потреби у підігріванні перед 

використанням. Помадний цукор останнім часом все ширше використовується 

в кондитерській індустрії для виготовлення шоколаду, начинки для солодких 
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виробів та ін. Паста Cukrfіck, що виробляється на цукрових заводах в Чехії, 

існує чотирьох кольорів. Вона розфасована в тюбики по 200 г із спеціальною 

насадкою для нанесення її на тістечка та інші солодощі. 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. Продукт “Шико-Фондан” – 

гомогенна пастоподібна маса, що містить крихітні кристали цукру, глюкозного 

сиропу, порошку какао та води. Використовують такий продукт для 

глазурування кондитерських виробів [180, с. 37].  

У світі споживається також нецентрифугований цукор, відомий під 

різними місцевими назвами. Наприклад, на Філіпінах –  “мускаводо”. Це цукор 

із віджатої цукрової тростини. Його виробляють в Азії, зокрема в Індії і 

Пакистані, у Південній та Центральній Америці і Африці [130].  

Новим напрямком у світовій практиці є виробництво цукру з харчовими 

добавками. Його одержують шляхом додавання до цукру домішок, що 

підвищують смакову та лікувально-профілактичну цінність. У Чехії 

виробляють порошкоподібний цукор “Дортела” з домішкам кави, ваніліну або 

ананасової есенції. Цей продукт використовують у кондитерській 

промисловості для приготування борошняних виробів; у Швейцарії розроблено 

спосіб виробництва ароматизованого цукру; японська фірма “Ніссін сеіто” 

розробила оригінальний спосіб виробництва цукру з вмістом мінеральних 

речовин. У процесі рафінування до цукру добавляють мінеральні речовини, 

нагрівають, згущують і стерилізують; деякі країни випускають цукор з 

вітаміном А для зниження його дефіциту в їжі; у Франції розроблено 

технологію отримання  кольорового і ароматизованого цукру, що містить 

натуральні чи синтетичні екстракти рослин [180, с. 39]. 

У світовій практиці спостерігається тенденція до збільшення виробництва і 

використання рідкого цукру. Низка підприємств харчової, медичної та інших 

галузей не потребують використання цукру в кристалічному вигляді. Крім того 
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його виробництво та споживання має високу ефективність, оскільки потребує 

менше ресурсів як на цукрових заводах-виробниках, так і на підприємствах-

споживачах. Рідкий цукор використовують у кондитерській, хлібопекарській, 

бродильній, безалкогольній, молочній, а також у консервній промисловостях 

для приготування компотів, фруктових маринадів, соків, фруктових желе, 

згущеного молока, йогуртів, кремів, морозива та ін., у фармацевтиці – для 

лікувальних сиропів та при виробництві антибіотиків, а також як сировину для 

одержання замінника плазми крові. Суміш рідкого цукру, декстрози і 

кукурудзяного сиропу використовують як зволожувач у тютюновій 

промисловості, нею обробляють тютюн для запобігання його висиханню, а 

також для ароматизації.  

Диверсифікація виробництва на цукрових заводах сприятиме полегшенню 

процесу виробництва продуктів із цукру у суміжних галузях та забезпечить 

зростання попиту на різні види цукропродуктів, а отже й збільшенню обсягів їх 

виробництва та призведе до підвищення продуктивності праці на цукрових 

заводах та результативності їх діяльності. 

Ураховуючи вищезазначене, українським виробникам цукру також 

необхідно активніше виробляти нові види цукру та похідних продуктів (рис. 

2.12). 

Традиційна продукція, що виробляється на цукрових заводах України, – 

цукор, жом, меляса. Лише поодинокі цукрові заводи впроваджують у 

виробництво продукцію першого рівня диверсифікації (рис. 2.12). Так, окрім 

традиційної продукції, цукор природний (жовтий) та желеутворювальний цукор 

виробляє ПАТ “Гнідавський цукровий завод”, сухий та гранульований жом – 

чотири цукрових заводи, що належать до об’єднання ТОВ “Західна компанія 

“Дакор”, виробництво етанолу налагоджено на ТОВ “Узинський цукровий 

комбінат”, а у 2014 році агропромхолдинг “Астарта-Київ” завершила 

будівництво біогазового комплексу, що другим  у світі за обсягами 

виробництва біогазу із цукрових буряків, та географічно розміщений у 

Полтавській області на території ВП “Глобинський цукровий завод”. Цей 
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інноваційний проект сприятиме економії приблизно половини енергозатрат 

заводу. Біоетаноловий завод поряд із біогазовим комплексом дасть змогу 

отримати синергетичний ефект та врегулювати вітчизняний ринок цукру 

шляхом виробничої диверсифікації, а також підвищити економічні показники 

діяльності цукрових заводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   – нульовий рівень диверсифікації (традиційна продукція); 

                   – І– й рівень диверсифікації;      

                   – ІІ– й рівень диверсифікації; 

                           – рівень похідних продуктів. 

Рис. 2.12. Рівні виробничої диверсифікації на підприємствах цукрової галузі 

Джерело: складено на основі досліджень автора 

 

Загалом виробництво продукції другого рівня диверсифікації не 

налагоджене на цукрових заводах України, а попит на неї задовольняється 

через її імпорт. 

В Україні у 2005 році вперше почали випускати желеутворювальний цукор 
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Цукор-рафінад 

Етанол Гранульований 

жом 

Сухий жом 

Пектин 

ЖОМ 

Желеутворюваль-

ний цукор 

Природний цукор 

Цукрова пудра
 

ЦУКОР 

Рідкий цукор 

Цукор 

ароматизований 

Цукор-пісок 

Сахароза 

Цукор з добавками 

Мелясний спирт 
 

Фруктові сиропи 

Лимонна і 

молочна кислоти 

МЕЛЯСА 

Бетаїн 

Гліцерин 

Лізин 

Хлібопекарські та 

кормові дріжджі 

Біопаливо

 Гліцерин  
Вапно

 Гліцерин  
Дефекат

 Гліцерин  

Група похідних 

продуктів 

переробки 

цукрових буряків 

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ  

 



107 
 

використовують для приготування варення, повидла, джемів, желе, мармеладу, 

конфітюру та інших ласощів (завдяки йому необхідно всього чотири хвилини 

для виготовлення варення та джему). Цей цукор не містить хімічних речовин, 

барвників та ароматизаторів. Пектин, що міститься у такому цукрі, сприяє 

очищенню організму, а лимонна кислота зберігає свіжий колір і натуральний 

смак фруктів, ягід.  

Також ПАТ “Гнідавський цукровий завод” виробляє жовтий (природний) 

цукор. Цукор природний – це коричневий цукор-пісок, неочищений 

(нерафінований), тобто не позбавлений різноманітних (між іншим, корисних 

для здоров’я) речовин. Крім того, до його складу входять: мікроелементи такі, 

як: натрій, кальцій, калій; мікроелементи такі, як: мідь, цинк, залізо, а також 

амінокислоти (лізин, гліцин та інші), вітаміни В, мінеральні солі та інші 

важливі складові. Коричневий цукор практично позбавлений недоліків білого 

та позитивно впливає на організм людини: діє як антикарієсний, 

загальнозміцнюючий і антисклеротичний засіб, підвищує стресостійкість, 

розумову працездатність, поліпшує склад крові. Він не насичується сторонніми 

консервантами, ароматизаторами та барвниками, надає напоям нових смакових 

відтінків, покращує смак солодких страв. Поживні й смакові властивості 

природного цукру дають можливість використовувати його для підсилення 

аромату кави та виготовлення бісквітів, тістечок, напоїв. Жовтий цукор 

гігроскопічніший, ніж білий, що сприяє зменшенню черствіння виробів, надає 

їм приємного смаку, сприяє кращому зберіганню продуктів. “Цукор природний 

” – це і є якраз той випадок, коли “цукровий завод виробляє те, що необхідно 

людям” [101]. 

Перспективним для України є використання ароматизаторів при 

виробництві цукру. Так, ефірні олії рожі здійснюють позитивну гепатотропну 

дію, жасмину – тонізуючий ефект, м’яти – покращують роботу серця. Таких 

самих властивостей набуває і ароматизований цукор.  

Національним університетом харчових технологій України розроблено 

спосіб виробництва цукру, збагаченого екстрактами квітів ромашки, липи, 
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родіоли рожевої, листя евкаліпту. Проте в Україні такий вид цукрових 

інновацій не набув поширення через значний консерватизм галузі з боку 

власників цукрових заводів. 

Отже, для налагодження безвідходного виробництва продукції, що 

забезпечить підвищення продуктивності праці та прибутковості, на цукрових 

заводах необхідно налагодити інтегроване виробництво цукру, меляси та жому, 

а також продукції обох рівнів диверсифікації.  

Жовтий цукор, який є дешевшим, користуватиметься попитом у спиртовій 

галузі. Рідкий цукор є зручнішим у використанні на підприємствах, що 

займаються виробництвом напоїв. Цукрову пудру доцільно пропонувати 

підприємствам хлібобулочної та кондитерської промисловості. Виробництво 

цукру, що відрізнятиметься формою (прямокутні брикети, цукор-рафінад 

пресований або литий цукрова пудра, цукор-пісок), величиною кристалів 

(крупно, середньо-, дрібнокристалічний), смаковими властивостями (з 

насиченим ароматом полуниці, кави, ваніліну тощо), фасуванням (по 0,1 кг, 0,5 

кг, 1 кг) та ін., сприятиме задоволенню найрізноманітніших потреб споживачів. 

Удосконаливши технологію виробництва, на підприємствах цукрової галузі 

також з’являється можливість виробляти цукрозу, яка необхідна для 

приготування шампанських вин.  

Перспективним напрямом виробничої диверсифікації є розвиток 

виробництва  пектину на цукрових заводах, що мають невеликі виробничі 

потужності. Економічно доцільним також є виготовлення бетаїну, вміст якого в 

солодких коренеплодах становить 0,15-0,3%. Бетаїн використовується як 

лікарський засіб, харчова добавка. Найбільшим споживачем бетаїну є 

птахівництво, де цей продукт використовується як компонент корму. Саме для 

потреб цієї галузі сьогодні він імпортується в Україну за ціною 30-35 грн./кг, а 

орієнтовна його собівартість, за умови виробництва на вітчизняних  цукрових 

заводах, 13 грн./кг [165, с. 30]. 

Дефекат, який утворюється з бурякового соку, можна застосовувати для 

удобрення земель, що забезпечує зростання родючості ґрунту, врожайність та 
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на 0,2-0,4% збільшує вміст цукру в цукрових буряках, що також є 

перспективним напрямок виробничої диверсифікації на цукрових заводах [128, 

с. 291].  

Велике значення для України має виробництво лізину (який можна 

отримати в результаті переробки меляси), що додають до корму худобі у 

розвинених країнах. 1 кг лізину у якості кормової добавки дає змогу додатково 

отримати приблизно 60 кг свинини та заощадити до 180 кг кормів [174].  

Гліцерин застосовують як сировину для виробництва косметичних 

препаратів, зубних паст, оскільки він перешкоджає їх висиханню, замерзанню 

та сприяє їх довготривалому зберіганню. У парфумерії та фармацевтиці 

гліцерин використовують як пом’якшувальний засіб; у текстильній 

промисловості – для надання еластичності шкірі; гліцерин, як кормова добавка, 

підвищує надої молока; його наявність у складі ліків зменшує ризик 

захворювань серця; гліцерин також використовується  як засіб, що протягом 

тривалого часу зберігає свіжість харчових продуктів, його додають до напоїв.  

У сучасних умовах комбіноване виробництво цукру та біоетанолу на 

цукрових заводах є перспективним напрямом їх інноваційного розвитку. За 

даними Української асоціації цукровиків, у виробничий період 2013 року 

підприємствами цукрової галузі було витрачено понад 283 млн.м³ природного 

газу та 272 млн. кВт/годину електроенергії. У собівартості виробництва цукру 

частка палива та електроенергії становила 27%, а на окремих цукрових заводах 

ще вища.  

Цукрова галузь має значний невикористаний потенціал в секторі 

біоенергетики. Як уже зазначалося, у 90-х роках працювало 192 цукрових 

заводів, із них станом на 2013 рік демонтовано 80, решта 112 підприємств 

(діючих і законсервованих) можуть брати участь у виробництві біологічних 

палив. При цьому будівлі та обладнання демонтованих цукрових заводів можна 

використати для цих цілей. 

Ураховуючи стратегічну важливість цукрової галузі для України, де на 38 

цукрових заводах, що працювали у 2013 році, було зайнято понад 15 тисяч осіб 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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переважно сільської місцевості, впровадження інновацій, що передбачають 

створення додаткових робочих місць на підприємствах цукрової галузі є 

пріоритетним напрямом працевлаштування населення та розвитку галузі.   

Перші досліди, які проводилися фахівцями Української асоціації 

цукровиків разом із компанією “Дакор”, Інститутом вугільних 

енерготехнологій НАН України та “Клавдієвським дослідно-

експериментальним заводом”, показали ефективність спалювання сухого і 

гранульованого жому для одержання біологічного газу.  

Враховуючи світовий досвід щодо використання цукросировини для 

виробництва біоетанолу як альтернативного пального, доцільно було б його 

впровадити на цукрових заводах України. Потреба у диверсифікації 

цукробурякової продукції визначається не лише значною часткою імпортних 

енергоресурсів у її виробництві, а й необхідністю мати резервні потужності для 

реалізації надлишкового обсягу продукції, зважаючи на сезонний та ризиковий 

характер галузі.  

На основі використання поліноміальних моделей (рис. 2.13 та 2.14), які 

описують рівень урожайності цукрових буряків і виробництва цукру в Україні 

протягом 1990-2013 років, здійснено прогноз урожайності цукрових буряків на 

2014 та 2015 роки, який передбачає її підвищення на 5,2% та зростання обсягів 

виробництва цукру на 7,7% (у 2015 році). 

 

Рис. 2.13. Поліноміальна лінія тренду другого ступеня урожайності 

цукрових буряків в Україні 

Джерело: складено автором за даними [147] 
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Прогнозна модель урожайності цукрових буряків є адекватною, оскільки 

коефіцієнт детермінації більший 0,75 (R
2
 = 0,8945). Розрахунок F-статистики 

(критерій Фішера) показав, що  F (  > 

Fkp (знаходимо з таблиці Fkp (1;21;0.05) = 4.35), отже коефіцієнт детермінації 

(модель лінії тренда в цілому) статистично значимі. 

 

Рис. 2.14. Поліноміальна лінія тренду другого ступеня виробництва цукру 

з буряків в Україні 

Джерело: складено автором за даними [147] 

 

Прогнозна модель виробництва цукру з буряків є адекватною, оскільки 

коефіцієнт детермінації більший 0,75 (R
2
 = 0,8346). Розрахунок F-статистики 

(критерій Фішера) показав, що  F (  > Fkp 

(знаходимо з таблиці Fkp (1;21;0.05) = 4,35), отже коефіцієнт детермінації (і 

рівняння тренда в цілому) статистично значимі. 

Таким чином, передумови для налагодження виробництва біоетанолу в 

Україні існують і зберігатимуться на перспективу. 

Сільськогосподарські культури, що містять цукор або крохмаль, зокрема і 

цукрові буряки, є потужною сировиною базою для виробництва біоетанолу. 

Вихід біоетанолу з 1 га посіву цукрових буряків перевищує можливість його 

отримання з кукурудзи – у 1,5 рази, з картоплі – у 2 рази, а з пшениці у 2,5 рази. 

Також для його виробництва із цукрових буряків необхідно приблизно на 30% 

менше енерговитрат, ніж, наприклад, із зерна [163, с. 16].  
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Традиційно біоетанол в Україні виробляється з відходів цукрового 

виробництва, зокрема, меляси. Але для його виробництва також 

використовують дифузійний сік, зелену патоку, цукровий сироп тощо – 

проміжні продукти, що утворюються при переробці цукрових буряків. 

Так, на виготовлення 1 тонни біоетанолу (~1250 л) необхідно витратити: 

дифузійного соку (цукристістю 14%) – 11,2 тонни, цукрового сиропу 

(цукристістю 45%) – 3,47 тонни, зеленої патоки (цукристістю 50%) – 3,13 тонни 

коренеплодів, меляси (цукристістю 46%) – 4,2 тонни, безпосередньо цукрових 

буряків – 9,77 тонни. Однак при цьому необхідно визначити ще й окремі 

складові собівартості біоетанолу. Так, при його виробництві з дифузійного соку 

вартість сировини при врожайності 40 т/га становить 3,75 грн./л, а вартість 

переробки – 3,12 грн./л, всього – 6,87 грн./л; з цукрового сиропу і зеленої 

патоки: вартість сировини – 4,67 грн./л, переробки – 2,29 грн./л, всього – 6,96 

грн./л; меляси – (2,72 + 2,28) 5,0 грн./л. При рівні рентабельності 10% ціна 

біопалива (без ПДВ) становитиме, відповідно, із дифузійного соку – 7,56 грн./л, 

цукрового сиропу і зеленої патоки – 7,66 грн./л, меляси – 5,5 грн./л. Отже, 

найдешевше обходиться виробництво біоетанолу з меляси. З решти 

напівпродуктів цукрового виробництва ціна буде більше, ніж на 37% вищою. 

До речі, середня ціна біоетанолу в Нідерландах у 2010 р. була 6,8 грн./л, у 

Бразилії –5,68, у США – 4,72, в Україні – 6,8 грн./л, що за ціни бензинів в 

Україні (2010 HSR) на рівні 9,0-9,5 грн./л дає можливість ефективно розвивати 

дане виробництво, яке сьогодні розвивається дуже повільно. У 2012 р. на 

Узинському цукровому заводі Київської області діє установка з виробництва 

біоетанолу, яка переробляє 70 тонн меляси на добу і отримує при цьому 30 тонн 

біопалива, але вона лише одна [16, с. 24]. 

Розглянемо можливі обсяги виходу біоетанолу при різних варіантах 

організації виробництва. Вихідні умови станом на 2013 рік: 

• потужність заводу (середня): 3500 тонн  цукрових буряків за добу;  

• тривалість виробництва (оптимальна): 90 діб; 

• перероблено буряків: 315 тис. тонн; 
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• вихід цукру (в середньому): 13,35% до ваги буряків; меляси – 4%, 

• вартість цукру (мінімальна): 5,0 грн./кг; меляси – 800 грн./т; 

• витрати меляси на виробництво 1 тонни біоетанолу: 4,2 тонни; зеленої 

патоки – 3,191 тонни; дифузійного соку – 14,876 тонни; 

• ціна на біоетанол: 10 тис. за тонну (8 грн./дм
3
); 

• вміст цукру в дифузійному соці: 13,3%; 

• витрати на налагодження виробництва біоетанолу на цукрових заводах 

однакові, тому в подальших розрахунках не враховуються. 

Варіант 1. Повний цикл цукрового виробництва. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Виробництво цукру за повним циклом  

Джерело: складено автором за даними Української асоціації цукровиків 

 

Варіант 2. Повний цикл цукрового виробництва та отримання біоетанолу з 

меляси. 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Рис. 2.16. Виробництво цукру за повним циклом та отримання біоетанолу з 

меляси 

Джерело: складено автором за даними Української асоціації цукровиків 

 

Варіант 3. Неповний цикл цукрового виробництва та отримання 

біоетанолу з дифузійного соку і меляси.  

З перероблених буряків відкачується 120% дифузійного соку, тоді його 

кількість становитиме (315 тис. т ×1,2) 378 тис. тонн. При використанні 20 його 

Перероблено 

буряків  

315 тис. т 

Вироблено 

цукру 

42,1 тис.т 

Отримано 

меляси  

12,6 тис. т 

Кошти від реалізації 

42,1·5,0=210500 тис. грн. 

Кошти від реалізації 

12,6·0,8=10080 тис. грн. 

Σ= 220580 

тис. грн. 

Перероблено 

буряків  

315 тис. т 

Вироблено 

цукру 

42,1 тис.т 

 

Отримано 

меляси 

12,6 тис.т 

Кошти від 

реалізації 

210500 тис. грн. 

 

Вироблено 

біоетанолу:  

12,6:4,2=3 тис. т 

Кошти від 

реалізації: 

3·10000= 

=30000 тис.грн. 

Σ=240500 

тис. грн. 
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відсотків на біоетанол буде перероблено 75,6 тис. тонн (378·0,2), за умови  

вмісту в ньому сахарози 13,3% та виходу біоетанолу із однієї тонни сахарози 

63,18 дал (631,8 т/л) буде вироблено біоетанолу – 6352622,6 л 

(75600·0,133·631,8) або 5082,1 тонн. У такому разі на виробництво цукру буде 

задіяно 252 тис. тонн (315000·0,8) і отримано меляси 10,1 тис. тонн (252·0,04). 

За цінової політики, аналогічної до попередніх варіантів маємо: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Виробництво цукру за неповним циклом і отримання  біоетанолу 

з дифузійного соку та меляси  

Джерело: складено автором за даними Української асоціації цукровиків 

 

Варіант 4. Неповний цикл цукрового виробництва та отримання  

біоетанолу з дифузійного соку і зеленої патоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.18. Виробництво цукру за неповним циклом з отриманням 

біоетанолу з дифузійного соку та зеленої патоки 

Джерело: складено автором за даними Української асоціації цукровиків 

 

Перероблено 

буряків  

315 тис. т 
 

Отримано 

дифузійного 

соку 378 тис. т 
 

Перероблено 

на біоетанол 

75,6 тис. т 
 

Отримано 

біоетанолу 

5,082 тис. т 

Кошти від 

реалізації 

50820 тис. грн. 
 

 
Надійшло на виробництво цукру 

(378×0,8) 302,4 тис.т 
 

 

Отримано 

цукру білого 

(40,219-14,327) 

25,892 тис. т 

Кошти від 

реалізації 

129460  

тис. грн. 
 

Σ=252700  

тис. грн. 

Отримано зеленої 

патоки 23,108 тис. т 
 

Вміст цукру  62,0% 

Перероблено цукру 

на біоетанол 

(23,108·0,62)  

14,327 тис.  т 

Вироблено 

біоетанолу 

(23,108:3,191)  

7,242 тис. т 

Кошти від 

реалізації  

72420 тис. 

грн. 
 

Цукру (302,4×0,133) 40,219 тис. т 

Перероблено 

буряків  

315 тис.т  

Отримано 

дифузійного 

соку 378 тис.т  

Перероблено 

на біоетанол 

75,6 тис. т 

Отримано 

біоетанолу 

5,082 тис. т 

Кошти від 

реалізації 

50820 тис. грн. 

Перероблено на 

цукор (315×0,8) 

252 тис. т 

Отримано цукру  

(252000·0,1335) 

33,642 тис. т 

Кошти від 

реалізації  

168210 тис. грн. 

Отримано 

меляси (252·0,04) 

10,1 тис. т  

Отримано біоетанолу  

(10,1:4,2) 

2,4 тис. т 

Кошти від 

реалізації  

24047,6 тис. 

грн. 

Σ=243077,6  

тис. грн.   
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Розрахунковий результат підвищення продуктивності праці за різними 

варіантами організації цукрового та біоетанольного виробництва на цукровому 

заводі потужністю 3500 тонн на добу та тривалості сезону виробництва 90 діб 

наведено в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Розрахунковий результат підвищення продуктивності праці залежно від 

варіанту організації виробництва на цукровому заводі за даними 2013 року 

Варіанти організації 

виробництва 

Продукція Дохід 

млн. 

грн. 

Підвищення 

продуктивності 

праці, % 
Цукор білий, 

тис. т 

Біоетанол 

т/дм
3
 

Меляса, 

тис. т 

1 2 3 4 5 6 

1. Повний цикл виробництва 

цукру 

42,1 

(100%) 
–  10,8 220,6 – 

2. Повний цикл виробництва 

цукру та отримання 

біоетанолу з меляси 

42,1 

(100%) 
3000

 
– 240,5 9 

3. Неповний цикл цукрового 

виробництва та отримання  

біоетанолу з дифузійного соку 

та меляси на  

33,6 

(79,8%) 
7482

 
– 243,1 10 

4. Неповний цикл цукрового 

виробництва та отримання  

біоетанолу з дифузійного соку 

та патоки  

25,9 

(61,5%) 
12324

 
– 252,7 15 

Джерело: розраховано автором  

 

Отже, розрахунки показують, що наведені варіанти організації 

виробництва на підприємствах цукрової галузі дають можливість збільшити 

продуктивність праці на 9-15%. Найбільше підвищення продуктивності праці 

досягається за четвертим варіантом, при якому обсяг виробництва цукру 

зменшується приблизно на 37% за рахунок додаткового виробництва 

біоетанолу з дифузійного соку та зеленої патоки. Це дає змогу регулювати 

обсяги виробництва цукру та біоетанолу залежно від кон’юнктури 

внутрішнього та міжнародних ринків. 

Неповний цикл виробництва цукру та отримання біоетанолу з патоки 

забезпечить високу його якість та конкурентоспроможність, сприятиме 

підвищенню продуктивності праці на цукрових заводах, зменшенню витрат 
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умовного палива, допоміжних матеріалів, а також витратна експлуатацію 

обладнання. У цілому комбіноване виробництво цукру та біоетанолу на 

цукрових заводах сприятиме раціональному завантаженню виробничих 

потужностей, зростанню обсягів виробництва буряку, збереженню та 

створенню робочих місць, підтриманню та розвитку соціальної інфраструктури 

та технічної бази цукрових заводів, а також збільшенню надходжень до 

бюджету.  

Потужність установки по виробництву біоетанолу можна визначити, 

виходячи з кількості сировини та часу її переробки. Для варіанту 2 при 

орієнтації на переробку власної меляси в період роботи цукрового заводу 

потужність біоетанольної установки становитиме: 

12600 : 4,2 : 90= 33,3 тонни або 4162,5 дал/добу, 

де 12600 – кількість отриманої меляси за другим варіантом організації 

виробництва; 

4,2 – витрати меляси на виробництво 1 тонни біоетанолу; 

90 – оптимальна кількість днів роботи цукрового заводу. 

 

Потужність установки по виробництву біоетанолу за 3 та 4 варіантами 

визначається обсягом  дифузійного соку, що вилучається з процесу 

виробництва цукру. Економічно обґрунтованим є 20% дифузійного соку від 

його загального обсягу, що бере участь у виробництві цукру. Для цукрового 

заводу потужністю 3500 тонн це становитиме: 

75600 : 14,876 : 90 = 56,5 тонн виробництва біоетанолу за добу або 7062,5 

дал/добу, 

де 75600 – 20% від загального обсягу отриманого у процесі виробництва 

дифузійного соку (378 тис. тонн × 0,2); 

14,876 – витрати дифузійного соку на виробництво 1 тонни біоетанолу. 

 

Потужність такої установки за третім варіантом організації виробництва на 

цукровому заводі дає йому змогу працювати на дифузійному соці 90 днів, на 
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мелясі – 44 дні та на зеленій патоці – 141 день. Тривалість роботи установки по 

виробництву біоетанолу потужністю 7062,5 дал за добу буде: 134 дні за третім 

варіантом та 231 день – за четвертим варіантом [165, c. 79]. А це не лише 

додатково створені робочі місця, а й продовження тривалості зайнятості на 

цукрових заводах. 

При виробництві біоетанолу обсягом в 1 тонну виникає 12 тонн відходу 

виробництва, при перетворенні якого утворюється 440-520 м
3
 біогазу. Це дає 

можливість скоротити витрати газу при виробництві біоетанолу на 75-80% 

[136, с. 40]. 

Біоетанол як паливо для наявних в Україні типів двигунів можна 

використовувати лише разом із мінеральним паливом: бензином в кількості до 

6% об’ємних та дизельним паливом в кількості 10-12% об’ємних. Таким чином, 

щорічна потреба в біоетанолі в якості добавки до всього обсягу палив, що 

виробляються в Україні становитиме – 1 млн. тонн (12,5 млрд. літрів). Для 

виробництва такої кількості біоетанолу необхідно переробити 14,1 млн. тонн 

цукрових буряків [120]. При цьому потрібно брати до уваги, що ціна на 

біоетанол повинна бути нижчою порівняно з бензином, оскільки теплотворна 

здатністю одного літру біоетанолу еквівалентно 0,6 літрам бензину. З цих 

міркувань, ураховуючи собівартість виробництва біоетанолу (6,42 грн.), у 

розрахунках економічного ефекту його ціна прийнята на рівні 8 грн. за один 

літр (або 10 тис. грн. за тонну. Для порівняння, ціни на біоетанол у Франції та 

Німеччині становить 8,36-8,69 грн. за літр; в Італії – 9,46-9,79 грн. за літр; а в 

Англії – 10,71-11,61 грн. за літр [164, c. 81]. 

Економічний ефект від упровадження біоетанольної установки. 

Вартість перепрофілювання цукрових заводів на виробництво біоетанолу 

становить 31,76 млн. грн. Термін окупності у середньому становить 1,1 роки. 

Розрахунок фінансових результатів переробки цукрових буряків на цукор і 

біоетанол наведений у табл. 2.11. 
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Таблиця 2.11 

Прогноз фінансових результатів переробки цукрових буряків  

на цукор і біоетанол  
№ 

п/п 

 

Показники Один. виміру 

Види продукції 

Всього 
білий цукор біоетанол 

1. Дохід ( без ПДВ) тис. грн. 129460 123240 252700 

1.1. Обсяг виробництва  тис. т  25,892 12,324 _ 

1.2. Ціна одиниці 

продукції  

тис. грн./т,  

 
5 10 _ 

2. Витрати на 

виробництво 

реалізованої 

продукції 

тис. грн. /т 

 
4,5 7,8 _ 

3.  Результат від 

реалізації (валовий 

прибуток) 

тис. грн. 129460-

(4,5×25,892) = 

12946 

123240-

(7,8×12,324) = 

27112,8 

40058,8 

4. Платежі в бюджет 

від прибутку 

тис. грн. 
3236,5 6778,2 _ 

5. Чистий прибуток тис. грн. 9709,5 20334,6 30044,1 

Джерело: розраховано автором за даними Української асоціації цукровиків 

 

Соціальний ефект від упровадження біоетанольної установки: 

– додаткове створення робочих місць на одному цукровому заводі – 20-25; 

– продовження тривалості роботи цукрових заводів на 50-140 днів 

(залежно від обраного варіанту організації виробництва); 

– підвищення кваліфікації –  щонайменше 20 працівників; 

– зростання продуктивності праці за рахунок збільшення прибутку від 

продажу інноваційної продукції; 

– збереження соціальної інфраструктури; 

– зменшення соціальної напруги. 

Таким чином, комбіноване виробництво цукру та біоетанолу на підприємствах 

цукрової галузі України дасть змогу реалізувати наступні переваги: 

– легко змінювати вид та обсяг виробленої продукції (цукор, біоетанол та 

ін.) відповідно до кон’юнктури ринку;  

– збільшувати тривалість роботи цукрових заводів до 50-140 діб на рік;  



119 
 

–  створити додатково 20-25 робочих місць на одному цукровому заводі, 

або по галузі в цілому 760-950 та вирішити проблеми зайнятості, особливо, 

жителів села; 

– отримати екологічно чисте, альтернативне джерело енергії, що 

сприятиме зменшенню антропогенного впливу на природнє середовище; 

– уникнути перевиробництва сільськогосподарської продукції; 

– сприяти промисловій переробці побічної (проміжної) продукції 

аграрного виробництва;  

– збільшити масштаби переробки цукросировини, що сприятиме 

розширенню посівних площ, відведених під цукрові буряки та, відповідно, 

забезпечить зростання зайнятості населення, а також – підвищення 

продуктивності праці в цукробуряковому під комплексі АПК України; 

– зменшити собівартість і покращити якість цукру шляхом раціональної 

організації процесу виробництва; 

– збільшити прибутки підприємств цукробурякової галузі та забезпечити 

додаткові платежі до бюджету;  

– знизити енергозалежність країни;  

– забезпечити стабільний попит на цукрові буряки та продукцію, що з них 

виробляється;  

– займати нові ринкові ніші та налагодити експорт продукції 

цукробурякової галузі. 

Отже, як бачимо, першочерговим завданням розвитку цукрової галузі, що 

потребує невідкладного вирішення та пильного контролю, є підвищення 

продуктивності праці, що сприятиме досягненню високої 

конкурентоспроможності вітчизняного цукру та супутніх продуктів цукрового 

виробництва на міжнародних ринках та забезпечить розширення ринків збуту 

цукропродуктів, рентабельність та прибутковість цукрових заводів та галузі в 

цілому.  

Схема диверсифікації продукції цукрових заводів сприятиме розширенню 

та поглибленню товарного асортименту, виходу на нові сегменти ринку, 
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зміцненню внутрішньої та міжгалузевої інтеграції за рахунок тісної взаємодії та 

співпраці цукрових заводів з бурякосійними господарствами та іншими 

підприємствами цукробурякового підкомплексу, мінімізації комерційних 

ризиків, пов’язаних з нестачею внутрішнього попиту та відсутністю експорту 

продукції цукрового виробництва, а також забезпечить раціональне 

завантаження потужностей цукрових заводів.  

Упровадження інновацій сприятиме створенню умов для стабілізації 

галузі, яка сьогодні перебуває в складній ситуації. А з розвитком виробництва 

біоетанолу та інших речовин, які одержують при переробці цукрових буряків, 

створюються передумови для активізації і розвитку галузі; а це – зростання 

рівня зайнятості, особливо сільського населення, продуктивна робота цукрових 

заводів та в перспективі – потужна сировинна база для енергетичної 

незалежності України.  

 

2.3.  Оцінка впливу різних типів інновацій на підвищення 

продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі 

 

Вихід цукрових заводів із стану кризи, створення умов для забезпечення їх 

ефективної діяльності та розвитку потребує, перш за все, вдосконалення 

існуючих та пошуку новітніх шляхів підвищення продуктивності праці. 

Високий її рівень для цукрових заводів у сучасних умовах виступає значним 

резервом та інструментом зростання їх конкурентоспроможності та джерелом 

підвищення якості життя. 

Для досягнення високої рентабельності виробництва та стійкого розвитку 

на ринку цукру, де сформувалися великі інтегровані об’єднання, які майже 

повністю унеможливлюють конкурентну боротьбу, цукровим заводам 

необхідно підвищувати продуктивність праці. Причому виконати поставлене 

завдання, не переходячи на інноваційний тип розвитку, стає неможливо.  

У сучасних умовах зростає роль інновацій, оскільки ключові позиції на 

ринку займають підприємства, які можуть у максимально короткі терміни 
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адаптуватися до потреб ринку, а значить, ті, що володіють найбільшою 

гнучкістю, якій сприяє інноваційна діяльність. 

Здійснимо попарні порівняння підприємств цукрової галузі, які 

інвестували в розвиток інноваційної діяльності (ПАТ “Теофіпольський цукровий 

завод”, ПАТ “Гнідавський цукровий завод”,  ПАТ “Линновицький 

цукрокомбінат “Красний”, ПАТ “Первухінський цукровий завод”, ПАТ 

“Новоіванівський цукровий завод”), з цукровими заводами, що не здійснювали 

витрат, пов’язаних з інноваційною діяльністю (ПАТ “Оржицький цукровий 

завод”, ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ПАТ “Червонський 

цукровик”, ПАТ “Красилівський цукровий завод”, ПАТ “Цукровий завод імені 

Цюрупи”), за продуктивністю праці, що розраховується  відповідно до 

запропонованої методики (табл. 2.12) протягом 2007-2013 років. Умовою 

виокремлення відповідних пар цукрових заводів для попарного аналізу стала 

рівність їх виробничих потужностей. При цьому для кожного цукрового заводу 

розрахуємо продуктивність праці чотирма різними способами. 

Таблиця 2.12 

Методика розрахунку продуктивності праці для попарного аналізу  

цукрових заводів 

Показник ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

Формула 

розрахунку 

Дохід від 

реалізації / 

Середньооблікову 

чисельність 

персоналу 

Дохід від 

реалізації / 

Кількість 

відпрацьованих 

днів 

Обсяг реалізації / 

Середньооблікову 

чисельність 

персоналу 

Обсяг 

реалізації / 

Кількість 

відпрацьованих 

днів 

Одиниці 

вимірювання 
тис. грн. / чол. тис. грн. / день тонн / чол. тонн / день 

Спосіб 

вираження 

Продуктивність праці у вартісному 

вираженні 

Продуктивність праці у 

натуральному вираженні 

Джерело: [63, c. 106] 

 

Вихідні дані та розрахунок (чотирма способами) продуктивності праці на 

підприємствах цукрової галузі за методикою, наведеною в табл. 2.12, подано в 

додатку Г. Отже, порівняємо показники продуктивності праці на ПАТ 

“Гнідавський цукровий завод” (здійснював інноваційну діяльність) та ПАТ 

“Саливонківський цукровий завод”. Для цього від значення продуктивності 
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праці (ППn, n = 1,..,4) ПАТ “Гнідавський цукровий завод” віднімемо відповідне 

значення продуктивності праці (ППn, n = 1,..,4) ПАТ “Саливонківський 

цукровий завод” за кожен рік з періоду 2007-2013 роки та різницю запишемо до 

таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Порівняльні показники продуктивності праці на  

ПАТ “Гнідавський цукровий завод” та ПАТ “Саливонківський цукровий завод” 

Рік 
ПП1, тис. 

грн./чол. 

ПП2, тис. 

грн./день 

ПП3, 

тонн/чол. 

ПП4, 

тонн/день 

2007 129,17 1005,34 7,78 58,89 

2008 75,87 413,82 -10,30 -216,92 

2009 49,29 1248,08 0,72 295,21 

2010 136,97 67,12 2,04 -167,15 

2011 316,13 1437,87 0,90 -77,59 

2012 270,92 585,41 10,42 -180,21 

2013 88,94 244,69 0,89 -60,95 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємства 

                 – значення показника (ППn, n = 1,..,4) гірше у ПАТ “Гнідавський цукровий 

завод” порівняно з ПАТ “Саливонківський цукровий завод”; 

                 – значення показника (ППn, n = 1,..,4) краще у ПАТ “Гнідавський цукровий 

завод” порівняно з ПАТ “Саливонківський цукровий завод”; 

                 – позначає роки, протягом яких ПАТ “Гнідавський цукровий завод” 

здійснювало інноваційну діяльність. 

 

Виробничі потужності ПАТ “Гнідавський цукровий завод” та ПАТ 

“Саливонківський цукровий завод” рівні та становлять 5,05 тис. тонн переробки 

буряків на добу. Обидва цукрові заводи тривалий час здійснюють свою 

діяльність на ринку (частка кожного з них у загальному обсязі виробництва 

цукру в Україні становить майже 4%) та мають стабільні, надійні джерела 

надходження сировини. Тобто, функціонуючи в рівних умовах, ці цукрові 

заводи мали б змогу випускати однаковий обсяг продукції та отримувати 

однаковий дохід. Цукрові заводи не мають можливості впливати на загальну 

нестабільність в галузі, що виникла в результаті дії зовнішніх негативних 

чинників, проте, можуть вплинути на  організацію власної внутрішньої 
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діяльності та покращення соціально-економічних показників розвитку за 

рахунок упровадження інновацій. ПАТ “Гнідавський цукровий завод” займався 

інноваційною діяльністю протягом 2007-2008 років. Його показники 

продуктивності праці (ПП1 та  ПП2) кращі порівняно з аналогічними 

показниками на ПАТ “Саливонківський цукровий завод” протягом всього 

досліджуваного періоду (2007-2013 роки). Інноваційна продукція досить 

матеріало-, науко- та трудомістка, тому її виробництво обходиться цукровим 

заводам дорожче, тому, якщо є ринок збуту, то підприємство, що її реалізує, 

отримує значний дохід та мінімізує ризик, пов’язаний з можливою відсутністю 

попиту на традиційну продукцію цукрового виробництва. Показник 

продуктивності праці ПП4 протягом 2008 та 2010-2013 років нижчий на ПАТ 

“Гнідавський цукровий завод” порівняно з аналогічним показником на ПАТ 

“Саливонківський цукровий завод”. Це обумовлено тим, що кожного 

виробничого сезону в середньому за 7 років ПАТ “Гнідавський цукровий 

завод” працював 83 доби, а ПАТ “Саливонківський цукровий завод” – лише 57 

діб (проти оптимального періоду цукрового виробництва – 90 діб), тобто сезон 

виробництва останнього у 1,5 рази коротший порівняно з тривалістю 

виробничого періоду на ПАТ “Гнідавський цукровий завод”. Крім того, за один 

і той самий проміжок часу підприємство може виробити не інноваційної 

продукції більше, ніж інноваційної, враховуючи складний процес її 

виробництва.  

Порівняємо показники продуктивності праці на ПАТ “Теофіпольський 

цукровий завод” та ПАТ “Оржицький цукровий завод” (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Різниця між аналогічними показниками продуктивності праці на                        

ПАТ “Теофіпольський цукровий завод” та ПАТ “Оржицький цукровий завод” 

Рік 
ПП1, тис. 

грн./чол. 

ПП2, тис. 

грн./день 

ПП3, 

тонн/чол. 

ПП4, 

тонн/день 

1 2 3 4 5 

2007 147,89 178,32 45,80 71,89 

2008 17,08 582,11 1,30 128,72 

2009 7,19 113,79 14,15 104,85 
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Продовження табл. 2.14 

1 2 3 4 5 

2010 327,87 55,61 75,67 15,06 

2011 512,10 915,34 83,76 40,75 

2012 294,84 184,32 57,45 13,93 

2013 77,67 809,85 4,71 73,40 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємства 

  – значення показника (ППn, n = 1,..,4) краще у ПАТ “Теофіпольський 

цукровий завод” порівняно з ПАТ “Оржицький цукровий завод”; 

                 – позначає роки, протягом яких ПАТ “Теофіпольський цукровий завод” 

здійснювало інноваційну діяльність. 

 

ПАТ “Теофіпольський цукровий завод” займалося інноваційною 

діяльністю протягом 2010-2011 років, а ПАТ “Оржицький цукровий завод” – 

інноваційно неактивне протягом 2007-2013 років. Виробничі потужності обох 

цукрових заводів становлять 6 тис. тонн переробки цукрових буряків за добу. 

За всіма показниками (ППn, n = 1,..,4) продуктивність праці на ПАТ 

“Оржицький цукровий завод” менша порівняно з відповідними показниками 

продуктивності праці (ППn, n = 1,..,4) на ПАТ “Теофіпольський цукровий 

завод”. Значне перевищення показників ПП1 та ПП3 останнього підприємства 

спостерігається у період здійснення інноваційної діяльності (2010-2011 роки), 

ПП2 – у 2011 році. Тобто в результаті інноваційної діяльності воно (ПАТ 

“Теофіпольський цукровий завод”) досягло значного економічного ефекту, що 

пов’язано з підвищенням продуктивності праці та отриманням вищих 

прибутків. 

Порівняємо продуктивність праці (розраховану чотирма способами) на 

ПАТ “Первухінський цукровий завод” та ПАТ “Червонський цукровик” (табл. 

2.15). 

Виробничі потужності досліджуваних цукрових заводів однакові  (2500 

тонн переробки цукрових буряків на добу). ПАТ “Первухінський цукровий 

завод” займалося інноваційною діяльністю у 2012 році, а ПАТ “Червонський 

цукровик” не здійснював витрати на інновації протягом 2007-2013 років. З 



125 
 

таблиці 2.13 видно, що продуктивність праці за показниками ПП1 та ПП2 на 

першому серед них вища порівняно з відповідними показниками 

продуктивності праці на другому. За показником ПП3 продуктивність праці на 

ПАТ “Первухінський цукровий завод” менша порівняно з аналогічним 

показником на ПАТ “Червонський цукровик” протягом 2009-2012 років. Це 

обумовлено значно більшою середньообліковою чисельністю працівників на 

ПАТ “Первухінський цукровий завод”. Проте у період після здійснення 

інвестицій у інновації (тобто у 2013 році) продуктивність праці, розрахована за 

всіма чотирма показниками, на інноваційно-активному цукровому заводі 

перевищує всі відповідні показники продуктивності праці не інноваційно-

активного. Все це є свідченням того, що інновації не лише покращують 

результати роботи цукрових заводів, а й створюють додаткові робочі місця (у 

2012 році середньооблікова чисельність працівників ПАТ “Первухінський 

цукровий завод” перевищувала середньооблікову чисельність працівників на  

ПАТ “Червонський цукровик” на 101 особу). 

Таблиця 2.15 

Різниця між аналогічними показниками продуктивності праці на                

ПАТ “Первухінський цукровий завод” та ПАТ “Червонський цукровик” 

Роки 
ПП1, тис. 

грн./чол. 

ПП2, тис. 

грн./день 

ПП3, 

тонн/чол. 

ПП4, 

тонн/день 

1 2 3 4 5 

2007 48,36 334,87 16,32 119,29 

2008 54,52 6,60 22,37 12,60 

2009 66,40 648,61 -16,37 96,13 

2010 198,71 1327,51 -27,38 11,73 

2011 142,71 1142,34 -90,81 6,86 

2012 5,32 949,13 -111,70 -51,72 

2013 64,17 402,81 3,57 69,99 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємства 

– значення показника (ППn, n = 1,..,4) гірше у ПАТ “Первухінський 

цукровий завод” порівняно з ПАТ “Червонський цукровик”; 

    – значення показника (ППn, n = 1,..,4) краще у ПАТ “Первухінський 

цукровий завод” порівняно з ПАТ “Червонський цукровик”; 
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                   – позначає рік, протягом якого ПАТ “Первухінський цукровий завод” 

займався інноваційною діяльністю. 

 

Порівняємо продуктивність праці (розраховану чотирма способами) на 

ПАТ “Линовицький  цукрокомбінат «Красний» та ПАТ “Цукровий завод ім. 

Цюрупи” (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Різниця між аналогічними показниками продуктивності праці на  

ПАТ “Линовицький  цукрокомбінат “Красний” та  

ПАТ   “Цукровий завод ім. Цюрупи” 

Роки 
ПП1, тис. 

грн./чол. 

ПП2, тис. 

грн./день 

ПП3, 

тонн/чол. 

ПП4, 

тонн/день 

1 2 3 4 5 

2007 278,34 787,52 32,14 5,54 

2008 299,38 676,22 37,30 12,22 

2009 265,69 637,49 44,46 47,77 

2010 540,46 1761,22 6,73 35,09 

2011 85,44 345,67 6,87 46,25 

2012 97,19 294,13 0,30 1,40 

2013 24,26 375,46 3,22 104,28 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємства 

  – значення показника (ППn, n = 1,..,4) краще у ПАТ “Линовицький  

цукрокомбінат “Красний” порівняно з ПАТ “Цукровий завод ім. Цюрупи”; 

      – позначає роки, протягом яких ПАТ “Линовицький  цукрокомбінат 

“Красний” займалося інноваційною діяльністю. 

 

Виробничі потужності обох підприємств рівні і становлять 2 тис. тонн 

переробки цукрових буряків на добу. ПАТ “Линовицький  цукрокомбінат 

“Красний” займався інноваційною діяльністю протягом 2007-2009 років. Після 

2009 року по 2013 рік помітно зростають виручка від реалізації, обсяг 

виробництва цукру, середньооблікова чисельність працівників та тривалість 

сезону виробництва на цьому підприємстві. Крім того всі показники 

продуктивності праці (ПП1, ПП2, ПП3, ПП4) на ньому перевищують відповідне 

їх значення на ПАТ “Цукровий завод ім. Цюрупи”. Значне перевищення 
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показників продуктивності праці (ПП1, ПП2, ПП3) на ПАТ “Линовицький  

цукрокомбінат "Красний" спостерігається у період інноваційної діяльності 

заводу (2007-2009 роки).  

Порівняємо ПП1, ПП2, ПП3 та ПП4 на ПАТ “Новоіванівський цукровий 

завод” та ПАТ “ Красилівський цукровий завод” (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Різниця між аналогічними показниками продуктивності праці на                        

ПАТ “Новоіванівський цукровий завод” та ПАТ  “Красилівський цукровий 

завод” 

Рік 

ПП1, тис. 

грн./чол. 

ПП2, тис. 

грн./день 

ПП3, 

тонн/чол. 

ПП4, 

тонн/день 

2007 -174,21 -701,97 28,53 7,97 

2008 -289,30 -823,02 9,65 12,47 

2009 -224,39 -762,90 16,64 9,07 

2010 -477,64 -1408,48 -6,82 -34,52 

2011 -146,55 -750,65 33,64 72,82 

2012 57,40 181,17 46,36 127,73 

2013 109,55 394,00 27,13 97,90 

Джерело: розраховано автором 

   – значення показника (ППn, n = 1,..,4) гірше у ПАТ “Новоіванівський 

цукровий завод” порівняно з ПАТ “Красилівський цукровий завод”; 

   – значення показника (ППn, n = 1,..,4) краще у ПАТ “Новоіванівський 

цукровий завод” порівняно з ПАТ “Красилівський цукровий завод”; 

       – позначає роки протягом яких ПАТ “Новоіванівський цукровий завод” 

займався інноваційною діяльністю. 

 

У 2011 року агропромисловий холдинг “Астарта-Київ” придбала ПАТ 

“Новоіванівський цукровий завод” та почав досить активно інвестувати в його 

інноваційну діяльність. З 2012 року підвищуються соціально-економічні 

показники діяльності ПАТ “Новоіванівський цукровий завод”. У складі 

холдингу воно стабільно працює, удосконалюючи внутрішні бізнес-процеси, та 

має вищі значення продуктивності праці (ПП1, ПП2, ПП3, ПП4) порівняно з 

ПАТ “Красилівський цукровий завод”, хоча потужність виробництва обох 

підприємств однакова (1800 тонн переробки цукрових буряків на добу) 
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Таким чином, інноваційна діяльність цукрових заводів забезпечує 

підвищення їх результативності, зокрема на підприємствах цукрової галузі 

зростає дохід від реалізації, підвищується продуктивність праці та підприємства 

стабільно функціонують на ринку, удосконалюючи внутрішні виробничі 

процеси, задовольняючи попит в інноваційній продукції та розвиваючи 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Оцінимо вплив різних типів інновацій на підвищення продуктивності праці 

на підприємствах цукрової галузі. Дослідження базується на використанні 

статистичних даних Державної служби статистики України за формою “1-

інновація” щодо обстежень інноваційної діяльності цукрових заводів про 

інноваційні продукти та процеси, інноваційні витрати, обсяги реалізації 

інноваційної продукції протягом 2003-2012 років.  

Використовуючи методику, наведену в пункті 1.3 дисертаційної роботи, 

оцінимо по черзі вплив продуктових, процесних та продуктових і процесних 

інновацій на продуктивність праці на цукрових заводах України, що займалися 

інноваційною діяльністю протягом 2003-2012 років.  

Математичну модель оцінки впливу інновацій на продуктивність праці на 

підприємствах цукрової галузі можна зобразити наступним чином (система 

рівнянь 2.1): 

  (2.1) 
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У системі 1  – вектор незалежних змінних;   – 

випадкова величина;  – вектор параметрів, які необхідно оцінити (m = 

1,…, 19). 

Перше рівняння в системі 1 пояснює рішення підприємства: чи 

здійснювати витрати на інновації, чи ні. , якщо цукрові заводи 

звітують про витрати на інновації, та  – в іншому випадку. Наступні 

чотири рівняння системи (1) є функцією виробництва знань та моделюють 

витрати цукрових заводів на продуктові, процесні, організаційно-управлінські, 

маркетингові інновації протягом досліджуваного періоду. Рівняння з шостого 

по двадцяте моделюють логарифм продуктивності праці як функцію від 

продуктових, процесних, організаційно-управлінських, маркетингових 

інновацій та їх комбінацій, і контрольованих змінних, тобто визначають вплив 

всіх типів інновацій (окремо та разом) на продуктивність праці, яка 

вимірюється відношенням обсягу виробництва цукру цукровими заводами та 

кількості відпрацьованих людино-днів  [62, c. 214]. 

Вихідні дані моделі проаналізовані в пункті 2.1 дисертаційної роботи. Так, 

залежною змінною в моделі є продуктивність праці (LP) цукрових заводів, 

незалежними – впровадження процесних (PROCІN) та продуктових (PRODІN) 

інновацій на цукрових заводах. Переносимо дані до програмного пакету Evіews 

(табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Вихідні дані для оцінки впливу технологічних інновацій на продуктивність 

праці на підприємствах цукрової галузі протягом 2003-2012 років 

Рік 

Продуктивність 

праці (LP), 

тис. тонн 

Витрати на впровадження 

процесних інновацій (PROCІN), 

тис. грн. 

Витрати на впровадження 

продуктових інновацій (PRODІN), 

тис. тонн 

1 2 3 4 

2003  26.48000  2345.200  413.8000 

2004  29.04000 2424.200 1029.000  

2005  30.60000 6056.200 788.8000  

2006  33.22714 130362.3  98.40000  

2007  31.24034 19802.50  53.00000  

2008  25.57724  122.0000  2889.000 

2009  23.47601  33.00000  23.00000 
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2010  24.27268  12400.60  288.0000 

Продовження табл. 2.18 

1 2 3 4 

2011  31.02143  34422.10  412.2000 

2012  27.59519  31300.20  527.1000 

Джерело: складено автором 

 

Графічна інтерпретація даних представлена на рис. 2.19. 

 

 

Рис. 2.19. Графічна інтерпретація даних, що використовуються у моделі 

Джерело: складено автором 

 

Розглянемо числові характеристики змінних моделі (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Числові характеристики змінних у моделі впливу інновацій  

на продуктивність праці 

Числові характеристики змінних Позначення LP PROCІN PRODІN 

1 2 3 4 5 

Середнє арифметичне значення Mean 28.25300 23926.84 652.2300 

Медіана Medіan 28.31760 9228.400 413.0000 

Максимальне значення Maxіmum 33.22714 130362.4 2889.000 



131 
 

Продовження табл. 2.19 

1 2 3 4 5 

Мінімальне значення Mіnіmum 23.47601 33.00000 23.00000 

Стандартна похибка Std. Dev. 3.280528 39479.93 849.0692 

Коефіцієнт асиметрії Skewness -0.042205 2.194278 2.015786 

Коефіцієнт ексцесу Kurtosіs 1.720823 6.583264 6.046921 

Сума Sum 282.5300 239268.4 6522.300 

Кількість спостережень Observatіons 10 10 10 

Джерело: складено автором 

 

У середньому продуктивності праці на цукрових заводах України протягом 

2003-2012 рр. становила 28,25 тис. тонн цукру за день. Отже, середнє значення 

витрат цукрових заводів на процесові інновації в даному періоді значно 

перевищує середнє значення витрат на продуктові інновації. При цьому, 

максимальне значення витрат на впровадження процесних інновацій більше, 

ніж у 45 разів перевищує максимальне значення витрат на впровадження 

продуктових інновацій. 

Вибірку у дослідженні складають 11 цукрових заводів, які протягом 2003-

2012 років займалися інноваційною діяльністю. Серед них такі: ТОВ 

“Подільські цукроварні”, ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”,ТОВ 

“Чортківський цукровий завод”, ТОВ “Старокостянтинів цукор”, ТОВ 

“Іллінецький цукровий завод”, ПАТ “Гнідавський цукровий завод”, ПАТ 

“Линовицький цукрокомбінат “Красний”, ПАТ “Первухінський цукровий 

завод”, ТОВ “Юкрейніан шугар компані”, ПАТ “Новоіванівський цукровий 

завод”, ТОВ “Клембівський цукровий завод” (табл. 2.3). 

Перш за все, побудуємо (за допомогою програми Evіews):  

1. Кореляційну матрицю зв’язку витрат на інновації та результату від 

інноваційної діяльності, у вигляді інноваційного продажу (а), продуктових 

інновацій (б) та процесних інновацій (в).       

 ІNEXP ІNPRODSALES 

ІNEXP 1.000000 0.382794 

ІNPRODSALES 0.382794 1.000000 

 ІNEXP PRODІN 

ІNEXP 1.000000 0.309858 

PRODІN 0.309858 1.000000 

 ІNEXP PROCІN 

ІNEXP 1.000000 0.999791 

PROCІN 0.999791 1.000000 

(в) (б) (а) 
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2. Кореляційну матрицю зв’язку продуктивності праці та інноваційного 

результату, який представлений обсягом інноваційного продажу (а), 

продуктовими інноваціями (б) та процесними інноваціями (в). 

 

 

Кореляційна матриця взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці на 

підприємствах цукрової галузі показала позитивний зв’язок між інноваційними 

витратами та інноваційним результатом, а інноваційний результат у кінцевому 

підсумку позитивно корелює з продуктивністю праці. Зокрема, виявлено 

збільшення інноваційного результату зі збільшенням інноваційних витрат, і 

зростання продуктивності праці залежить від збільшення інноваційного 

результату. 

Найбільш прийнятною виявилася нелінійна модель взаємозв’язку 

продуктивності праці та продуктових інновацій, яка має наступний вигляд. 

Залежна змінна: LOG(LP) 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:36 

Вибірка: 2003 2012 

Кількість спостережень: 10 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка  t-статистика Ймовірність   

LOG(PRODІN) 0.006615 0.004665 1.418058 0.0260 

C 3.234488 0.042772 75.62168 0.0000 

Коефіцієнт детермінації 0.981874     Вибіркове середнє 3.335049 

Скоригований коеф. детермінації 0.972812     Стандартне відхилення 0.117333 

Середньокв. похибка регресії 0.019347     Інформ. критерій Акайке -4.763399 

Сума квадратів залишків 0.002246     Інформ. критерій Шварца -4.642364 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 27.81699     Значення статистики Фішера 108.3417 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.827804     Значення ймовірності моделі 0.000013 

 

Модель, яку потрібно оцінити (Estіmatіon Equatіon) (2.2): 

LOG(LP) = C(1)*LOG(PRODІN) + C(2)       (2.2) 

Залежною змінною виступає логарифм продуктивності праці, незалежною 

змінною рівняння 2.2 є логарифм продуктових інновацій. Як бачимо, незалежна 

змінна моделі є значимою при рівні значимості 5%, оскільки Prob < 0,05. 

 LP ІNPRODSALES 

LP 1.000000 0.268001 

ІNPRODSALES 0.268001 1.000000 

 LP PROCІN 

LP 1.000000 0.445334 

PROCІN 0.445334 1.000000 

 LP PRODІN 

LP 1.000000 0.212710 

PRODІN 0.212710 1.000000 

(в) (а) (б) 
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Модель є адекватною, оскільки коефіцієнт детермінації (R-squared) та 

скоригований коефіцієнт детермінації (Adjusted R-squared) > 0,75 і становлять 

0,982 та 0,973 відповідно, а Prob(F-statіstіc) < 0,05 та 0,01. Таким чином, можна 

стверджувати про прийнятність результатів оцінки такої моделі. 

Математична інтерпретація оцінок моделі має вигляд:  

LOG(LP) = 0.006615005562*LOG(PRODІN) + 3.234488107. 

Тобто, спостерігається позитивний вплив продуктових інновацій на 

підвищення продуктивності праці. Зокрема, при зростанні логарифму 

продуктових інновацій на 1%, логарифм продуктивності праці зростає на 

0,66%. 

Вплив процесних інновацій на продуктивність праці на цукрових заводах 

теж позитивний.  Модель взаємозв’язку продуктивності праці цукрових заводів 

та процесних інновацій має наступний вигляд: 

Залежна змінна: LOG(LP) 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:39 

Вибірка:: 2003 2012 

Кількість спостережень: 10 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка t-статистика Ймовірність   

LOG(PROCІN) 0.004465 0.003279 1.361759 0.0220 

C 3.234457 0.043373 74.57220 0.0000 

Коефіцієнт детермінації 0.981513     Вибіркове середнє 3.335049 

Скоригований коеф. детермінації 0.972270     Стандартне відхилення 0.116867 

Середньокв. похибка регресії 0.019539     Інформ. критерій Акайке -4.743669 

Сума квадратів залишків 0.002291     Інформ. критерій Шварца -4.622635 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 27.71834     Значення статистики Фішера 106.1861 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.149639     Значення ймовірності моделі 0.000014 

 

Модель, яку потрібно оцінити (Estіmatіon Equatіon) (2.3): 

LOG(LP) = C(1)*LOG(PROCІN) + C(2)      (2.3) 

Залежною змінною виступає логарифм продуктивності праці, незалежною 

змінною рівняння 2.3 є логарифм процесних інновацій. Як бачимо, незалежна 

змінна моделі є значимою при рівні значимості 5%, оскільки Prob < 0,05. 

Модель є адекватною, оскільки коефіцієнт детермінації (R-squared) та 

скоригований коефіцієнт детермінації (Adjusted R-squared) > 0,75 і становлять 
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0,982 та 0,972 відповідно, а Prob(F-statіstіc) < 0,05 та 0,01. Таким чином, можна 

стверджувати про прийнятність результатів оцінки такої моделі. 

Математична інтерпретація оцінок моделі має вигляд: LOG(LP) = 

0.004464870008*LOG(PROCІN) + 3.234457127. 

Тобто, вплив процесових інновацій на підвищення продуктивності праці 

позитивний. Зокрема, при зростанні логарифму процесових інновацій на 1% 

логарифм продуктивності праці зростає на 0,45%. 

Наступним кроком у нашій моделі є оцінка впливу обох типів інновацій 

(процесних і продуктових) на продуктивність праці. Модель взаємозв’язку 

продуктивності праці, процесових та продуктових інновацій на цукрових 

заводах має наступний вигляд: 

Залежна змінна: LOG(LP) 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:40 

Вибірка: 2003 2012 

Кількість спостережень: 10 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка t-статистика Ймовірність   

LOG(PROCPROD) 0.002692 0.012905 1.580436 0.0174 

C 3.211900 0.040844 78.63766 0.0000 

Коефіцієнт детермінації 0.987913     Вибіркове середнє 3.335049 

Скоригований коеф. детермінації 0.978243     Стандартне відхилення 0.117333 

Середньокв. похибка регресії 0.017307     Інформ. критерій Акайке -4.968567 

Сума квадратів залишків 0.001498     Інформ. критерій Шварца -4.817275 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 29.84284     Значення статистики Фішера 102.1647 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.170982     Значення ймовірності моделі 0.000056 

 

Залежною змінною виступає логарифм продуктивності праці, незалежними 

змінними є логарифм процесних та продуктових інновацій, впроваджених на 

цукрових заводах протягом 2003-2012 років. 

Перевіримо отриману модель на наявність автокорельованих та 

гетероскедастичних збурень.  

1. Для перевірки моделі на наявність автокореляції використаємо критерій 

множників Лагранжа Бройша-Годфрі. Отримаємо нову модель: 
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Критерій множників Лагранжа Бройша-Годфрі: 

Значення статистики Фішера 0.309478     Ймовірність 0.754756 

Obs*коефіцієнт детермінації 1.710317     Ймовірність 0.425216 

Перевірка моделі: 

Залежна змінна: RESІD 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:44 

Presample mіssіng value lagged resіduals set to zero. 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка t-статистика Ймовірність   

LOG(PROCPROD) 0.003730 0.005231 0.143471 0.8950 

C -0.031405 0.072473 -0.433332 0.6940 

RESІD(-1) 0.567333 0.889820 0.637582 0.5691 

Коефіцієнт детермінації 0.171032     Вибіркове середнє -1.02E-15 

Скоригований коеф. детермінації -1.486905     Стандартне відхилення 0.012900 

Середньокв. похибка регресії 0.020343     Інформ. критерій Акайке -4.756141 

Сума квадратів залишків 0.001242     Інформ. критерій Шварца -4.544331 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 30.78070     Значення статистики Фішера 0.103159 

Статистика Дурбіна-Ватсона 1.479424     Значення ймовірності моделі 0.989784 

 

У даній моделі автокореляція відсутня, оскільки значення Probabіlіty 

напроти значення Obs*R-squared більше, ніж 0,05. 

2. Для перевірки моделі на наявність гетероскедастичності в програмному 

пакеті Evіews використаємо критерій Вайта. Отримаємо наступну допоміжну 

модель:  

Критерій Вайта: 

Значення статистики Фішера 589910.6     Probabіlіty 0.001007 

Obs*коефіцієнт детермінації 9.999998     Probabіlіty 0.265026 

     

Перевірка моделі: 

Залежна змінна: RESІD^2 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:48 

Вибірка: 2003 2012 

Кількість спостережень: 10 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка t-статистика Ймовірність   

LOG(PROCPROD) 0.000495 6.52E-07 758.9488 0.0008 

(LOG(PROCPROD))^2 -2.23E-05 3.60E-08 -619.9615 0.0010 

C 0.010790 8.64E-06 1249.095 0.0005 

Коефіцієнт детермінації 1.000000     Вибіркове середнє 0.000150 

Скоригований коеф. детермінації 0.999998     Стандартне відхилення 0.000189 

Середньокв. похибка регресії 2.61E-07     Інформ. критерій Акайке -27.98068 

Сума квадратів залишків 6.82E-14     Інформ. критерій Шварца -27.70835 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 148.9034     Значення статистики Фішера 589910.6 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.700640     Значення ймовірності моделі 0.001007 
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Допоміжна модель є адекватною (Prob. (F-statіstіc) < 0,05), отже присутня 

гетероскедастичність збурень. Позбуваємося гетероскедастичності та 

отримаємо нову модель:  

Залежна змінна: LOG(LP) 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 09/06/14   Час: 10:55 

Вибірка: 2003 2012 

Кількість спостережень: 10 

Weіghtіng serіes: SQR(RESІD^2) 

Тест Вайта- Послідовні стандартні помилки і коваріація 

Змінна Коефіцієнт Станд. помилка t-статистика Ймовірність   

LOG(PROCPROD) 0.007652 0.002727 0.972321 0.0375 

C 3.205465 0.025486 125.7719 0.0000 

Статистика Вайта     

Коефіцієнт детермінації 0.969997     Вибіркове середнє 3.271368 

Скоригований коеф. детермінації 0.959994     Стандартне відхилення 3.175227 

Середньокв. похибка регресії 0.007781     Інформ. критерій Акайке -6.567437 

Сума квадратів залишків 0.000303     Інформ. критерій Шварца -6.416145 

Логарифм ф-ї макс. правдопод. 37.83719     Значення статистики Фішера 620.1167 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.647313     Значення ймовірності моделі 0.000001 

Unweіghted Statіstіcs     

Коефіцієнт детермінації 0.955636     Вибіркове середнє 3.335049 

Скоригований коеф. детермінації 0.944146     Стандартне відхилення 0.117333 

Середньокв. похибка регресії 0.018866     Сума квадратів залишків 0.001780 

Статистика Дурбіна-Ватсона 2.498343    

 

Математична інтерпретація оцінок моделі має вигляд: LOG(LP) = 

0.007652247116*LOG(PROCPROD) + 3.205465014. 

Тобто, при одночасному зростанні логарифму продуктових та процесових 

інновацій на 1% логарифм продуктивність праці зростає на 0,77%. 

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що впровадження 

інновацій на цукрових заводах має позитивний вплив на їх продуктивність 

праці. При цьому автором математично доведено, що найбільший вплив 

досягається при комбінованому впровадженні технологічних інновацій.  

У сучасних умовах підприємствам цукрової галузі необхідно швидко 

адаптуватися до динамічного ринкового середовища. Сучасні економічні 

перетворення мають характер невизначеності та впливають на діяльність 

цукрових заводів, вимагаючи від них мобільності, гнучкості та швидкого 

реагування на нові потреби споживачів у продукції цукрового виробництва. 
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Саме тому, результативність функціонування підприємств цукрової галузі 

зумовлена можливістю впровадження сучасних процесів і створення та 

реалізації інноваційної продукції, а, отже, прямо залежить від їх інноваційної 

діяльності. 

Результати проведеного аналізу свідчать про важливість інновацій для 

підвищення продуктивності праці, тому першочергового значення в Україні 

набуває створення середовища, яке стимулює інноваційну діяльність цукрових 

заводів з метою підтримки, відновлення та розвитку галузі. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Проведене дослідження інноваційної активності вітчизняних цукрових 

заводів протягом 2003-2013 рр. дало змогу виділити такі тенденції: 1) 

переважна їх більшість взагалі не займається інноваційною діяльністю; 2) 

фінансування інновацій в більшій мірі здійснюється за власні кошти; 3) 

основними видами інновацій є придбання машин, програмного забезпечення та 

обладнання; 4) лише у 2003 та 2004 роках випускалася продукція, що зазнала 

значних змін; 5) у структурі витрат переважаючою є частка процесних 

інновацій;  6) цукрові заводи не активно впроваджують у виробництво нові 

технологічні процеси, а також практично не придбавають сучасні технології; 7) 

не в достатній мірі та не систематично проводяться наукові дослідження для 

цукрової галузі.  

2. Узагальнення світового досвіду впровадження інновацій у виробництві 

цукру з погляду можливостей його адаптації на українських цукрових заводах 

показало, що у сучасних умовах є можливість виробляти цукор, який 

відрізняється вмістом ароматизаторів, кольорових добавок, формою, 

консистенцією тощо, що дасть можливість задовольняти різноманітні потреби 

потенційних покупців у продукції цукробурякового виробництва та суттєво 

підвищити продуктивність праці.  

3. Вузькоспеціалізоване виробництво цукрової галузі України потребує 

пошуку ефективних напрямів диверсифікації, що забезпечить підвищення 
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продуктивності праці, розширення асортименту продукції, стабільний збут 

цукру та супутніх продуктів, додаткові прибутки, робочі місця та збільшення 

тривалості виробничого періоду. Для цього у роботі запропоновано схему 

виробничої диверсифікації. Для підвищення продуктивності праці, 

оптимального використання потужностей заводів та досягнення безвідходного 

виробництво продукції їм необхідно поряд із традиційною продукцією також 

створювати продукцію обох рівнів диверсифікації.  

4. Суттєвим резервом підвищення продуктивності праці на українських 

цукрових заводах є налагодження виробництва біоетанолу. Використовуючи 

поліноміальні моделі четвертого ступеня, у роботі зроблено прогноз 

урожайності цукрових буряків та обсягів цукрового виробництва в Україні. 

Отримані адекватні моделі показали підвищення врожайності сортів цукрових 

буряків на 5,2% та зростання виробництва цукру на 7,7% у 2015 році. Це дало 

змогу зробити висновок, що передумови для виробництва біоетанолу в Україні 

є та зберігатимуться на перспективу.   

5. Проаналізовано можливі обсяги паралельного цукрового та 

біоетанольного виробництва за чотирма варіантами організації виробництва 

для середньостатистичного (по галузі в цілому) цукрового заводу. Результати 

свідчать, що за будь-яким варіантом організації виробництва, будівництво 

біоетанольного комплексу на цукровому заводі (вартість = 31,76 млн. грн.) 

забезпечить збільшення продуктивності праці (на 9-15%), тривалість роботи 

цукрових заводів (на 44-156%), дохід від реалізації (на 11-20%), додатково 

створити 20-25 (6-8%) робочих місць  або загалом по галузі 760-950 та 

підвищити кваліфікацію – щонайменше 20 працівникам (6%) на одному 

цукровому заводі.  

6. Зроблено попарні порівняння підприємств цукрової галузі, що 

здійснюють інвестиції в інновації з аналогічними за виробничими 

потужностями цукровими заводами, які не займаються такою діяльністю за 

продуктивність праці, що розрахована чотирма різними способами, протягом 

2007–2013 років. Розрахунки показали, що у період після здійснення інновацій 
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на цукрових заводах, що їх впроваджували, спостерігається перевищення 

показників продуктивності праці (ПП1,ПП2, ПП3, ПП4), над аналогічними її 

показниками на цукрових заводах, що не займалися інноваційною діяльністю. 

Отже, здійснення витрат на інновації забезпечує підвищення продуктивності 

праці та покращення результативності діяльності підприємств цукрової галузі.  

7. Здійснена в роботі оцінка кількісного впливу технологічних інновацій 

на продуктивність праці базується на використанні даних обстежень 

інноваційної діяльності цукрових заводів про інноваційні продукти, процеси, 

витрати та обсяги реалізації інноваційної продукції протягом 2003-2013. На 

першому етапі виявлено позитивну залежність інноваційного результату та 

витрат на інновації, а також підвищення продуктивності праці залежить від 

збільшення інноваційного результату. Наступні етапи оцінки показали, що при 

зростанні логарифму продуктових інновацій на 1%, логарифм продуктивності 

праці зростає на 0,66%; при зростанні логарифму процесних інновацій на 1%, 

логарифм продуктивності праці зростає на 0,45%; а при одночасному зростанні 

логарифму продуктових інновацій та процесних інновацій на 1%, логарифм 

продуктивності праці зростає на 0,77%.  

 

Результати даного розділу опубліковані у роботах: [63; 59; 68; 60; 199; 

200; 201]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

 

3.1.  Впровадження організаційно-управлінських інновації для 

підвищення продуктивності праці 

 

Впровадження нових технологічних процесів, освоєння виробництва 

інноваційної продукції  вимагає, у першу чергу, вдосконалення методів і 

принципів управління, способів організації виробництва, креативності та 

творчого мислення  на різних рівнях економічної діяльності для того, щоб 

виробнича реструктуризація обернулась не збитками, а поліпшенням 

конкурентоспроможності продукції, підвищенням продуктивності праці, 

результативності діяльності та більшою мобільністю виробництва. Оперативна 

адаптація до динамічного ринкового середовища, чому сприяють 

організаційно-управлінські інновації, є гарантією успішної діяльності 

підприємства в довготривалій перспективі.  

Упровадження організаційно-управлінських інновацій у сфері підвищення 

продуктивності праці на цукрових заводах – об’єктивна необхідність, оскільки 

вона є важливим показником ефективності діяльності, а її зростання сприяє 

стабільному функціонуванню підприємств в довгостроковій перспективі. 

Ураховуючи те, що в сучасних умовах цукровим заводам без інновацій 

практично неможливо постійно підвищувати продуктивність праці та досягти 

успіху у конкурентній боротьбі, їх першочерговим завданням є розробка та 

ефективна реалізація інновацій. І розпочинати необхідно з організаційно-

управлінських інновацій, які забезпечують успіх у впровадженні їх інших типів, 

а також є менш затратними, ніж процесні та продуктові, але не менш 

важливими.  

Організаційно-управлінські інновації є не тільки фактором підтримки для 

технологічних інновацій, а й, при ефективному їх впровадженні, здійснюють 
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позитивний вплив на діяльність підприємства в цілому, а саме: сприяють 

зростанню продуктивності праці, удосконаленню організації виробництва, 

стимулюють персонал підприємства до навчання та ефективного використання 

нових знань та технологій у своїй діяльності, створюють нові можливості для 

розвитку, сприяють удосконаленню інформаційних та виробничих зв’язків, 

виступають інструментом отримання додаткового прибутку шляхом тісної 

співпраці всіх підрозділів підприємства, забезпечують створення  необхідних 

умов для розробки та впровадження інших типів інновацій.  

Організаційно-управлінські інновації виступають результатом створення 

та введення в практичну діяльність нових структур управління, сучасних 

принципів та методів, що якісно відмінні від відомих норм і стереотипів, та 

здатні змінювати внутрішній устрій підприємства у відповідь на виклики 

зовнішнього середовища. Такий тип інновацій забезпечує створення сучасної 

системи менеджменту, що здатна підвищувати результативність структури 

управління та сприяє інноваційному розвитку підприємства. Нетехнологічні 

інновації з фінансових позицій також більш вигідні, ніж технологічні (процесні 

та продуктові), але їх застосування є складним процесом, що пов’язаний зі 

зміною звичок, обов’язків та поведінки працівників. Впровадження 

організаційно-управлінських інновацій має ризиковий характер, оскільки ефект 

від їх реалізації важко спрогнозувати через опір будь-яким змінам з боку 

працівників, появу конфлікту інтересів, недостатність кваліфікації та досвіду 

ефективного їх застосування, а також недооцінку їх вагомості в сучасному 

бізнес-середовищі.  

У сучасних умовах постає необхідність упровадження прогресивних 

систем управління продуктивністю праці з метою раціонального використання 

потенційно можливих інноваційних резервів її підвищення на вітчизняних 

цукрових заводах.  

Наше дослідження показало, що провідні компанії світу використовують 

такі організаційно-управлінські інновації у сфері підвищення продуктивності 

праці: 
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– реінжиніринг (оптимізація бізнес-процесів) – докорінна зміна бізнес-

процесів для удосконалення таких основних показників результативності 

підприємства, як якість, витрати, оперативність та рівень обслуговування; 

– створення клієнтоорієнтованого підприємства – спрямування зусиль на 

повне задоволення потреб покупців у продукції та сервісі підприємства; 

– корпоративні інформаційні системи – інновації, які забезпечують 

автоматизацію управлінських функцій на підприємстві, а також дають змогу 

відслідковувати зовнішні та внутрішні інформаційні потоки, що стрімко 

зростають, використовувати інформацію для аналізу, прогнозу та прийняття 

виважених управлінських рішень; 

– впровадження стратегічного управління на підприємстві – орієнтація на 

розвиток протягом тривалого періоду; 

– електронний рекрутинг – підбір персоналу за допомогою мережі 

Інтернет; 

– формування інтегрованих структур – об’єднання підприємств для 

досягнення синергетичного ефекту у виробничій діяльності: підвищення 

продуктивності праці, ефективності діяльності та конкурентоспроможності, а 

також покращення якісних показників учасників об’єднання на основі 

спільного використання науково-технічних розробок, винаходів, патентів, ноу-

хау тощо;  

– удосконалення структури управління – процес покращення 

взаємозв’язків та взаємодії між структурними підрозділами підприємства, що 

здійснюється неперервно;  

– кайдзен-менеджмент – перманентний процес удосконалення бізнес-

процесів на підприємстві; 

– аутсорсинг – виокремлення та передача на договірній основі окремих 

бізнес-процесів або функцій виробництва, що не мають стратегічно важливого 

значення для функціонування підприємства, з метою їх реалізації  іншими 

організаціями, що мають досвід роботи, відповідні знання, технічні засоби у 

конкретній сфері, а тому виконують роботу краще та ефективніше;  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


143 
 

– бенчмаркінг – управління різними сферами діяльності підприємства 

(виробництвом, маркетингом, збутом, продуктивністю праці, логістикою, 

фінансами, кадровою політикою тощо), що базується на порівнянні 

результативності роботи підприємства з галузевими лідерами або з кращими 

підприємствами споріднених галузей, та здійснюється задля імплементації 

найкращих досягнень галузі у свою практичну діяльність; 

– механізм саморозвитку – перетворення, що супроводжуються 

оптимізацією показників діяльності підприємства.  

Досвід провідних цукрових компаній світу (Іmperіal Sugar Company, 

Amerіcan Crystal Sugar Company, Shree Renuka Sugars, Socіete Vermandoіse de 

Sucrerіes, Nordzucker) [220] переконливо доводить, що значне підвищення 

продуктивності праці досягається за рахунок упровадження організаційно-

управлінських інновацій (нетехнологічних). Натомість наші дослідження 

показали, що на вітчизняних цукрових заводах (навіть на тих небагатьох, які 

впроваджують інновації) такі види інновацій практично не впроваджуються 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Практика впровадження різних типів інновацій на цукрових заводах України 

протягом 2003-2013 років 

№ 

п/п 

Назва цукрового заводу, що впроваджував 

інновації 

Види інновацій 

Технологічні Нетехнологічні 

Про-

дуктові 

Про-

цесні 

Управ-

лінські 

Марке-

тингові 

1. ТОВ “Подільські цукроварні” – + – – 

2. ТОВ “Чортківський цукровий завод” + + – – 

3. ПАТ “Теофіпольський цукровий завод” + + – – 

4. ПАТ “Гнідавський цукровий завод” + + – – 

5. ТОВ “Старокостянтинів цукор” – + + + 

6. ПАТ “Линовицький цукрокомбінат “Красний” – + – – 

7. ПАТ “Первухінський цукровий завод” – + – – 

8. ТОВ “Іллінецький цукровий завод” + + – + 

9. ПАТ “Новоіванівський цукровий завод” + + – – 

10. ТОВ “Юкрейніан шугар компані”  – + – – 

11. ТОВ “Клембівський цукровий завод” – + – – 

 Всього 5 11 1 2 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 
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Примітка:  

+  позначає цукрові заводи, що впроваджували даний вид інновацій; 

– позначає цукрові заводи, що не впроваджували даний вид інновацій. 

 

Для підвищення продуктивності праці на цукрових заводах ми пропонуємо 

впроваджувати такі управлінські інновації: вдосконалення взаємодії учасників 

цукрового виробництва, управління продуктивністю праці на основі постійного 

удосконалення бізнес-процесів на підприємстві та аутсорсинг. При їх 

ефективному використанні цукрові заводи мають можливість досягти високих 

темпів зростання продуктивності праці та ефективності ведення бізнесу.  

В умовах інтенсивної конкурентної боротьби цукровим заводам необхідно 

поряд із звичними способами функціонування, застосовувати нові, які 

ґрунтуються на впровадженні та ефективному використанні інноваційних 

інструментів та методів управління своєю діяльністю. Одним із яких є 

аутсорсинг.  

Специфіка цукрової галузі вимагає постійного проведення робіт із 

контролю якості сировини, що надходить на цукрові заводи, та готової 

продукції з метою гарантування безпеки її вживання та подальшої переробки. 

Для того, щоб визначати дані показники якості, на цукрових заводах повинні 

належним чином функціонувати сировинні та заводські лабораторії. Для їх 

створення необхідні кваліфікований персонал, приміщення, дозволи, техніка, 

сучасне обладнання, реактиви та інші умови. 

На сучасних цукрових заводах або взагалі відсутні належним чином 

укомплектовані лабораторії, або вони не мають необхідного обладнанням для 

визначення якості цукру та сировини, що впливає на конкурентоспроможність 

готової продукції та правильність встановлення технологічного режиму її 

виробництва. 

Конкурентоспроможність та обсяг виробленого цукру залежить від 

технологічного режиму його виробництва, що встановлюється залежно від 

якості сировини та його дотримання, чого не можливо досягти без 

лабораторних досліджень. Ураховуючи обмеженість власних коштів та високу 

вартість кредиту, цукровим заводам доцільно укладати договір з 
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аутсорсинговою компанією на проведення лабораторних досліджень для 

встановлення оптимального технологічного режиму виробництва цукру.  

Переваги та ризики при використанні аутсорсингу для виконання 

лабораторних досліджень і встановлення оптимального технологічного режиму 

виробництва цукру на цукрових заводах узагальнено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Переваги та ризики при здійсненні лабораторних досліджень сировини та 

цукру для встановлення оптимального технологічного режиму виробництва на 

умовах аутсорсингу 

Переваги Ризики 

1 2 

Підвищення продуктивності праці за рахунок 

оптимальної переробки сировини та 

мінімізації втрат цукру  

Втрата працівниками навичок виконання 

бізнес-процесу, що передається аутсорсеру 

Менш витратне та менш тривале в часі  

виконання аутсорсером бізнес-процесу за 

рахунок спеціалізації та ефекту масштабу 

Недоотримання очікуваного ефекту у 

процесі тривалої співпраці з 

аутсорсинговою компанією, що пов’язано 

з ігноруванням аутсорсером новітніх 

технологій, що виникають на ринку 

Швидке та оперативне отримання 

релевантної інформації для прийняття 

виважених управлінських рішень 

Недосконалість законодавства України у 

сфері регулювання аутсорсингових 

процесів  

Об’єктивне прийняття рішень, перерозподіл 

відповідальності за їх виконання 

Ризик недобросовісного ставлення 

аутсорсинговою компанією до виконання  

своїх функцій та розголошення інформації 

про внутрішні бізнес-процеси 

Спрощення виконання складних операцій та 

забезпечення швидкого їх впровадження у 

виробничий процес 

Ризик неплатоспроможності 

аутсорсингової компанії чи її банкрутства 

Поліпшення репутації, підвищення 

інвестиційної активності та привабливості 

підприємства  

Виникнення залежності від  аутсорсера та 

втрата контролю на підприємстві-

замовника над переданим на аутсорсинг 

бізнес-процесом 

Підвищення якості продукції та збільшення 

масштабів виробництва 

Обмежене використання замовником ноу-

хау, обладнання й технології, що належать 

аутсорсеру 

Використання сучасного обладнання, яке 

гарантує точність отриманих досліджень та 

аналізів 

Монополізація ринку аутсорсингових 

послуг та зловживання аутсорсером своїм 

становищем під час співпраці з 

замовниками 

Зміцнення потенціалу росту цукрового заводу 

і мінімізація ризиків, що пов’язані з нестачею 

ресурсів та кваліфікованих кадрів 

– 

Зосередження зусиль на основній діяльності 

та максимальному задоволенні потреб 

наявних та потенційних споживачів 

– 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 

Швидкість і оперативність вирішення 

основних проблем підприємства 
– 

Можливість розвивати нові прибуткові 

напрями діяльності 
– 

Джерело: узагальнено автором  

 

Оптимальний технологічний режим виробництва цукру дасть можливість 

підвищити продуктивність праці у всіх структурних підрозділах цукрового 

заводу, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва цукру з вхідної 

сировини. 

Однак, незважаючи на перевагами, використання аутсорсингу обмежується 

певними недоліками. Тому, рішення на користь аутсорсингу на цукровому 

заводі має бути обґрунтованим та економічно доцільним. При цьому слід 

ураховувати всі загрози та плюси від його застосування. 

У сучасних умовах послуги по встановленню оптимального 

технологічного режиму виробництва цукру для підприємств цукрової 

промисловості надають декілька спеціалізованих організацій, серед яких 

найбільш відомими є такі: вимірювальна лабораторія “Цукровий завод на 

столі”, аналітична лабораторія ТОВ “І.С.К. Інжиніринг”, відділ агрохімічних та 

технологічних досліджень цукрових буряків і біоенергетичних культур при 

Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціалізована 

контрольно-насіннєва та аналітико-технологічна лабораторія по цукрових 

буряках та ін. 

Сучасні лабораторії здійснюють оцінку якості сировини та розробляють 

сценарії їх ефективної переробки: 

– визначення хімічного складу буряків; 

– надання рекомендацій щодо їх зберігання і переробки; 

– оцінка якості насіння та буряків, прогноз виходу цукру; 

– комплексний контроль сировини, готової та похідної продукції 

цукрового виробництва на відповідність вимогам діючих стандартів; 
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– надання послуг по визначенню якості сировини та цукру; 

– аналіз вмісту цукру в мелясі, визначення втрат цукру; 

– проведення дослідницьких робіт з вивчення основних біоенергетичних 

культур щодо можливості отримання з них біопалива на підприємствах 

цукрової галузі. 

За даними провідної Української лабораторії якості і безпеки продукції 

АПК, що знаходиться в Київській області с.м.т. Чабани, вартість створення 

лабораторії на цукровому заводі, яка матиме можливість здійснювати всі 

необхідні для визначення оптимального технологічного режиму аналізи, 

становить 500 тис. грн. (обладнання, приміщення, персонал, хімічні засоби та 

матеріали, дозвіл на створення та діяльність). Кількість аналізів, які необхідно 

зробити для встановлення оптимального технологічного режиму виробництва 

цукру, становить приблизно 30, при цьому їх потрібно визначати три рази за 

один сезон виробництва (залежно від ступеня зрілості цукрового буряка), а 

середня вартість одного аналізу – 420 грн. [214]. Таким чином, простим 

підрахунком ми встановили, що окупність витрат на створення лабораторії на 

цукровому заводі з повним спектром аналізів для визначення оптимального 

технологічного режиму виробництва цукру, становить 13 років.  

У 2013 році показник втрати цукру при переробці цукрових буряків у 

середньому по галузі становив 0,85%, в той же час деякі цукрові заводи             

(СП “Соколівський цукор”, ПП ”Європацукор”, ТОВ “Козова-цукор”,                

ТОВ “Селищанський цукровий завод”, ТОВ “Узинський цукровий завод”,  

Цукровий завод “2 ім. Петровського”, ТОВ “Олександрівський цукор”,             

ПАТ “Красилівський цукровий завод”, СП “Моївський цукор”,                             

СП “Капустянський цукор”, ТОВ “АК Савицька” тощо) мають втрати цукру у 

виробництві більше 1%. Якщо не робити аналізи цукросировини або 

виконувати їх із недостатньою точністю, то збільшується вміст нецукрів у 

готовому продукті, що призводить до збільшення витрат на виробництво цукру 

(зокрема, вапна та палива) та його втрат. У результаті збільшується собівартість 

виробництва цукру та зменшується його якість, а, отже, і 
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конкурентоспроможність. На деяких цукрових заводах цей показник є високим. 

Тому, враховуючи сучасні негативні тенденції в цукровій галузі та необхідність 

оптимальної переробки сировини і максимально повного вилучення з неї цукру, 

даний вид діяльності доцільно віддати на аутсорсинг. 

Економічна ефективність встановлення оптимального технологічного 

режиму цукрового виробництва наведена в таблиці 3.3. Вони ґрунтуються на  

використанні середньогалузевих даних по обсягу виробництва цукру (31898,3 

тонни), тривалості виробничого періоду (64,8 діб), продуктивності праці (492,3 

тонн за добу) та потужності цукрових заводів (3500 тонн цукрових буряків за 

добу) станом на 2013 рік.  

Таблиця 3.3 

Економічна ефективність зменшення втрат цукру за рахунок оптимального 

технологічного режиму його виробництва 

Зменшення втрат 

цукру,% 

Додатково вироблено 

цукру, тонн 

Додатково створена 

вартість, тис. грн. 

Підвищення  

продуктивності 

праці, % 

0,01 35 157,15 0,1 

0,05 175 785,75 0,54 

0,1 350 1571,5 1,09 

0,2 700 3143 2,2 

0,3 1050 4714,5 3,28 

0,4 1400 6286 4,38 

0,5 1750 7857,5 5,48 

0,6 2100 9429 6,57 

0,7 2450 11000,5 7,67 

0,8 2800 12572 8,77 

0,9 3150 14143,5 9,87 

1 3500 15715 10,96 

Джерело: розраховано автором 

 

Залежно від спектра аналізів, які робить аутсорсингова компанія для 

цукрового заводу по встановленню оптимального технологічного режиму 

виробництва, можна досягти зменшення втрат цукру на 0,01-1%. Його 

скорочення лише на 0,01% до маси перероблених буряків дає змогу заводу із 

потужністю 3,5 тис. тонн сировини за добу за середній по галузі виробничий 

сезон (у 2013 році – 64,8 діб) отримати додатково 35 тонн цукру вартістю понад 
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157,15 тис. грн. (за мінімальної оптової ціни 4990,58 грн. за 1 тонну цукру 

згідно Пост. КМУ №223 від 03.04.2013 р.) та підвищити виробіток (обсяг 

виробництва цукру) на 0,1%. Отже, застосовуючи оптимальний технологічний 

режим виробництва можна досягти значного економічного ефекту за рахунок 

зростання продуктивності праці.  

Як показав проведений аналіз, кризовий стан цукрової галузі спричинений, 

крім інших причин, також неефективною взаємодією суб’єктів АПК. Це 

проявляється у тому, що сільськогосподарські підприємства, що розміщені 

поблизу цукрових заводів, або не займаються виробництвом цукросировини, 

або вирощують її у невеликих обсягах. Це призводить до збільшення відстаней 

її перевезень до переробних підприємств, зниження її якості та перебоїв у 

постачанні цукрових буряків та неповного завантаження потужностей заводів. 

Для підприємств цукрової галузі необхідна нова системи інноваційного 

розвитку та поглиблена співпраця суб’єктів з метою вирішення проблем 

розвитку цукробурякового виробництва (рис. 3.1), що сприятиме підвищенню 

продуктивності праці на цукрових заводах. 

Економічний ефект, що отримують підприємства цукрової галузі, полягає 

у підвищенні продуктивності праці за рахунок тісної співпраці учасників 

цукробурякового виробництва, що забезпечить збільшення врожаїв 

цукросировини, зростання цукристості буряків, мінімізації їх втрат при 

виробництві цукру та похідних продуктів. Це призводить до зростання обсягів 

виробництва, розширення асортименту цукропродуктів та мінімізації 

непродуктивних втрат часу на цукрових заводах. Взаємовигідна співпраця 

учасників цукробурякового підкомплексу дасть можливість поєднати весь 

комплекс заходів із лабораторних досліджень, інноваційних розробок, 

виробництва буряків та отримання з нього цукру, переробки цукросировини й 

реалізації кінцевих продуктів в єдиний технологічний ланцюг, в якому кожен 

учасник зацікавлений у зростанні власної ефективності.  
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Рис. 3.1. Схема вдосконалення взаємодії учасників цукробурякового виробництва для підвищення 

продуктивності їх праці  

Джерело: складено автором 
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У сучасних умовах майбутнє компаній, що прагнуть зайняти лідируючі 

позиції в складному конкурентному середовищі, залежить, перш за все, від 

їхньої здатності до інноваційного розвитку, підвищення продуктивності праці, 

ефективного управління персоналом. Сьогоднішні лідери на ринку – це не ті 

підприємства, які мають власні сировинні бази, а ті, які здатні підвищувати 

рівень продуктивності праці. Посилення конкуренції на ринку змушує 

використовувати нові методи і технології удосконалення праці та підвищення її 

продуктивності, але ресурси для цього, на жаль, обмежені.  

Для того, щоб раціонально використовувати та примножувати наявні 

ресурси, ми пропонуємо впровадити на цукрових заводах систему управління  

продуктивністю праці на основі постійного вдосконалення всіх бізнес-процесів 

на підприємстві, які прямо чи опосередковано впливають на підвищення 

продуктивності праці, як модифікованого варіанту кайдзен-менеджменту. В 

основі запропонованої нами системи управління лежить принцип “ніколи не 

задовольнятися досягнутим рівнем продуктивності праці”.  

Наочне представлення результату від упровадження системи управління  

продуктивністю праці на основі постійного вдосконалення всіх бізнес-процесів 

розглянемо на прикладі ТОВ “Узинський цукровий завод”. Сценарій розвитку 

подій ТОВ “Узинський цукровий завод”, що має тенденцію до зниження 

продуктивності праці, та управління нею на основі постійного удосконалення 

бізнес-процесів, представлений у вигляді дерева рішень на рис. 3.2, де ситуації  

Аі описані в табл. 3.4, альтернативні рішення Ві  наведені в табл. 3.5, наслідки 

ситуацій Сі – в табл. 3.6. 

З альтернативних рішень В1, В2, В3 щодо вибору шляхів підвищення 

продуктивності праці працівників цукрового заводу не призводить до 

погіршення лише В3. У ситуації А3 було запропоновано ще два альтернативні 

рішення В4 та В5, з яких В4 було відкинуто як таке, що не передбачало 

удосконалення та в довгостроковій перспективі призвело б до консервації чи 

ліквідації цукрового заводу. Найкращою з альтернатив є рішення В7, що 
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спрямоване на постійне удосконалення бізнес-процесів на цукровому заводі, які 

є потенційними резервами підвищення продуктивності праці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Схема управління продуктивністю праці на основі постійного 

вдосконалення бізнес-процесів  

Джерело: розроблено автором на прикладі ТОВ “Узинський цукровий 

завод” 

 

Таблиця 3.4 

Набір можливих ситуацій на цукровому заводі 

Ситуація Характеристика 

А0 Виробництво не приносить очікуваного прибутку, збільшуються витрати, не в 

повній мірі використовуються виробничі потужності цукрового заводу, значний 

ступінь зносу обладнання, не використовується потенціал працівників 

підприємства, недостатня мотивація, погана координація діяльності (причини 

можуть бути різними) – як наслідок знижується продуктивність праці. 

А1 Вихід цукру не збільшується, витрати продовжують зростати. 

А2 Розвиток підприємства нагадує сценарій, що призводить до ситуації А1, лише 

триваліший у часі. 

А3 Припинення зменшення продуктивності праці. 

А4 Стабілізація продуктивності праці на заданому рівні. 

А5 Збільшення обсягів виробництва цукру, зменшення втрат, зростання 

продуктивності праці. 

А6 Високий рівень продуктивності праці, раціональне використання ресурсів 

виробництва, ефективна організація праці, налагоджена система комунікацій. 

А7 Підвищення продуктивності праці. 

Джерело: складено автором 
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Таблиця 3.5 

Характеристика альтернативних цілей  

Альтернативні 

рішення 
Характеристика 

В1 Екстенсивний розвиток, збереження досягнутого рівня продуктивності 

праці. 

В2 Відрізняється від В1 несистематичною фінансовою підтримкою; 

попереджувальні роботи з метою недопущення простоїв та помилок. 

В3 Діагностика причин зниження продуктивності праці та прийняття рішень 

задля мінімізації відхилень плану роботи: залучення кваліфікованих 

кадрів, належна мотивація працівників, спрямування зусиль на збільшення 

обсягів виробництва, прогнозування та мінімізація ризиків виникнення 

нештатних, критичних, надзвичайних, аварійних ситуацій, модернізація, 

належна фінансова підтримка та інші заходи по стабілізації ситуації. 

В4 Збереження досягнутого рівня продуктивності праці. 

В5 Пошук шляхів підвищення продуктивності праці. 

В6 Збереження досягнутого високого рівня продуктивності праці. 

В7 Інноваційний розвиток, матеріальна та моральна мотивація, 

диверсифікація виробництва, поява нових ринків збуту, впровадження 

досягнень НТП тощо. 

Джерело: складено автором 

Таблиця 3.6 

Наслідки вибору конкретного рішення із запропонованих альтернатив 

Наслідки Характеристика 

1 2 

С1 Консервація або ліквідація цукрового заводу. 

С2 Нерентабельна діяльність підприємства, що за відсутності належної уваги та 

підтримки неминуче призведе до С1. 

С3 Підприємство функціонує стабільно, але НТП та посилена конкуренція з часом 

зводить всі зусилля по стабілізації продуктивності праці нанівець. Задоволення 

досягнутим рівнем продуктивності праці без відповідного реагування на виклики 

НТП призводить до того, що підприємство поступово втрачає свої позиції на 

ринку, знижується його конкурентоспроможність, – що в довгостроковій 

перспективі призведе до наслідків, як у варіанті С2.  

С4 Підприємство функціонує успішно, але не є взірцем у галузі. 

С5 Ефективна діяльність на перспективу; підприємство є взірцем у галузі. 

Джерело: складено автором 

 

Постійне підвищення продуктивності праці згідно з запропонованою нами 

системою управління здійснюється поетапно (рис. 3.3) і спрямоване на повне 

усунення перешкод у її зростанні. 
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Рис. 3.3. Етапи реалізації системи управління продуктивністю праці на 

основі постійного удосконалення бізнес-процесів на підприємстві 

Джерело: складено автором  

 

У процес удосконалення бізнес-процесів залучаються всі працівники – від 

керівника, до робітника. Кожен співробітник організації пропонує невеликі 

поліпшення на регулярній основі, які, на його думку, сприяють підвищенню 

продуктивності праці. Більшою мірою пропозиції щодо поліпшення не носять 

глобального характеру, а є незначними вдосконаленнями. У цьому і полягає 

суть запропонованої системи управління – велика кількість незначних 

поліпшень призводить до істотного підвищення якості роботи, що виконується, 

в цілому та продуктивності праці підприємства зокрема.  

Основні відмінності системи управління продуктивністю праці на основі 

постійного вдосконалення бізнес-процесів від управління продуктивністю праці 

у традиційному розумінні представлені в табл. 3.7. 

 

 

 

Оцінка змін у продуктивності праці  

Система управління продуктивністю праці 

на основі постійного удосконалення бізнес-

процесів на підприємстві 

Роз’яснення, навчання 

 
Розробка системи мотивації працівників до генерування нових ідей 

Регламент процесу подання інноваційних ідей 

Обробка і аналіз пропозицій на доцільність 

Висвітлення результатів аналізу 

Винагорода за кращі пропозиції 

Впровадження кращих пропозицій 
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Таблиця 3.7 

Порівняльна характеристика традиційного підходу та підходу до управління 

продуктивністю праці на основі вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві  

Характеристики Традиційний підхід 

Підхід до управління 

продуктивністю праці на основі 

вдосконалення бізнес-процесів 

1 2 3 

Культура менеджменту 
Проблеми вирішуються 

після їх виникнення  

Рішення приймаються до 

того, як виникає проблема, щоб 

запобігти її появі  

Ставлення до змін  
Зміни повинні відбуватися 

рідко 

Зміни повинні відбуватися 

щоденно 

Стиль керівництва Авторитарний Партнерський 

Ставлення до персоналу 
Персонал сприймається як  

"добувачі" прибутку 

Персонал сприймається як 

основний актив, генератор 

новаційних ідей 

Вирішення проблем 

Пошук шляхів вирішення 

проблем здійснюється в 

кімнаті для переговорів 

Пошук шляхів вирішення 

проблем здійснюється на місці 

їх виникнення  

Регламенти и процедури Пишуться раз і назавжди 
Динамічні і розраховані на 

постійні зміни  

Робоче місце  
Розглядається як напрям 

витрат, джерело прибутку 

Розглядається як джерело 

поліпшень 

Навчання персоналу 
Проводиться тільки для 

певного кола співробітників 

Проводиться для всіх 

співробітників 

Методи роботи 
Орієнтовані на сталість 

(консерватизм) 
Орієнтовані на поліпшення  

Управлінська інформація 

Доступ до 

внутрішньокорпоративної 

інформації обмежений 

Доступ до інформації 

відкритий 

Управлінська інформація 

Доступ до 

внутрішньокорпоративної 

інформації обмежений 

Доступ до інформації відкритий 

Відповідальність персоналу 
Відповідальність групи 

(колективна) 

Особиста відповідальність за 

свою діяльність  

Ставлення до проблем 
Сам факт існування 

проблеми – проблема  

Проблеми розглядаються як 

стимул до поліпшень  

Пошук першопричини 

проблеми 

Не виражений Організація пошуку та 

усунення першопричини 

проблеми 

Привід для змін 

Головний критерій – 

прибуток: є прибуток – 

немає приводу для змін 

Необхідність задовольняти 

потреби клієнтів і перевершити 

їх очікування 

Участь у змінах 
Спеціалісти чи “відібраний 

персонал” 

Всі співробітники 

Винахідництво і новаторство 
Задоволеність існуючим 

становищем 

Постійне сумнів у всьому, що 

існує, прагнення все поліпшити 
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Продовження табл. 3.7 
1 2 3 

Постановка цілей 

Виконавці мають обмежену 

можливість брати участь у 

визначенні цілей 

До розробки цілей залучаються 

виконавці 

Об’єкт контролю 

В основному контролюються 

показники результату – 

прибуток, обсяг реалізації і 

т.д. 

В основному контролюються 

показники процесу – час 

виконання операцій, якість 

отриманої продукції, 

задоволеність споживачів і т.д. 

Джерело: складено автором 

 

Підхід до управління продуктивністю праці на основі вдосконалення 

бізнес-процесів спрямований на максимальне використання інтелектуального 

потенціалу працівників, які, як ніхто інший, здатні генерувати найефективніші 

ідеї по удосконаленню бізнес-процесів та підвищенню продуктивності праці. 

Кожен працівник на своєму робочому місці бачить наявні недоліки, що 

заважають працювати краще, якісніше, продуктивніше. Але досить рідко ця 

цінна інформація використовується для конкретних змін ситуації на краще. 

Часто все закінчується на рівні неформального спілкування з колегами. До того 

ж не всі проблеми може вирішити безпосередній керівник, а звернення до 

вищого керівництва вимагає зусиль і часу. Тому необхідно створити 

ефективний механізм подачі, розгляду та реалізації пропозицій працівників. 

Такий підхід до роботи забезпечує саморозвиток співробітників та сприяє 

підвищенню ефективності підприємства. 

Таким чином, система управління продуктивністю праці на основі 

постійного удосконалення бізнес-процесів – підхід до організації бізнесу, який 

без значних витрат призводять до підвищення якості продукції, технологій, 

процесів, корпоративної культури, продуктивності праці, надійності, лідерства, 

дисципліни та інших аспектів діяльності компанії, а також – до зниження 

простоїв, витрат і мінімізації ризиків.  

Використання переваг організаційно-управлінських інновацій для 

підвищення продуктивності праці створюють передумови для удосконалення  

діяльності підприємств, зростання їх ефективності та конкурентоспроможності 
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на внутрішньому та міжнародних ринках. Вони забезпечують створення нових 

можливостей для розвитку бізнесу, оптимізацію інформаційних та виробничих 

зв’язків, додатковий прибуток за рахунок тісної співпраці підрозділів 

підприємства, а також – передумови для створення інших типів інновацій. 

Окрім цього, організаційно-управлінські інновації (за умови ефективного їх 

упровадження) здійснюють позитивний вплив на суспільство в цілому за 

рахунок підвищення суспільної продуктивності праці та  поліпшення якості 

його життя. 

 

3.2.  Активізація ролі персоналу у використанні інноваційних чинників 

підвищення продуктивності праці  

 

Інноваційний розвиток підприємства передбачає: по-перше, використання 

досягнень НТП, новинок вітчизняних та зарубіжних підприємств; по-друге, 

ефективне використання власного інтелектуального капіталу. Впровадження 

наукових розробок на українських цукрових заводах обмежене через дефіцит 

власних коштів, низьким рівнем фінансування за їх межами, недостатньою 

кваліфікацією персоналу, нестачею інформації про нові технології тощо. 

Вирішення зазначених проблем можливе за умови активізації інноваційної 

діяльності працівників, що забезпечить підвищення продуктивність їх праці, 

конкурентоспроможності цукрової галузі та добробуту населення (оскільки 

цукор – важливий продукт харчування). 

Розвиток інноваційної діяльності у сфері цукробурякового виробництва 

забезпечує: 

країні: 

–  розвиток інфраструктури села, району, області; 

–  зростання рівня зайнятості;  

–  формування інвестиційної привабливості та економічне зміцнення 

галузі; 

–  залучення іноземних інвестицій; 
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–  збільшення надходжень до бюджету. 

цукровому заводу: 

–  розширення товарного асортименту продукції; 

–  зменшення витрат на одиницю продукції; 

–  налагодження виробництва нових конкурентоздатних товарів; 

–  отримання більших прибутків і створення позитивної репутації; 

–  підвищення ефективності діяльності;  

– зростання рівня конкурентоспроможності; 

–  модернізацію існуючої або розробка техніки, форм організації праці; 

–  зниження ризику поганого збуту продукції. 

населенню: 

– підвищення продуктивності праці; 

– стабільність доходів; 

– поліпшення умов праці; 

– підвищення якості продукції; 

– створення нових робочих місць; 

– розвиток творчих здібностей. 

Лідерами на світовому ринку в створенні наукомісткої продукції є США, 

Японія, Німеччина, Італія і Бразилія. У цих країнах витрати на НДДКР роботи 

значні, що сприяло тому, що, наприклад, у структурі реалізованої продукції у 

США 90% становлять нові товари, а старі, тобто що були створені п’ять і 

більше років тому – лише 10%.  

Підприємствам в Україні, зокрема і цукровим заводам, економічно не 

вигідно здійснювати інноваційну діяльністю, оскільки сума податку, що 

сплачують до бюджету інноваційно- та неінноваційно-активні підприємства 

однакова, а відповідні витрати дуже великі. У цьому аспекті досвід розвинених 

країн є надзвичайно корисним для України, зокрема на цукрових заводах, що 

здійснюють витрати на інновації, необхідно запровадити: пільгове 

оподаткування та надання пільг у отриманні кредитів на здійснення та 

впровадження наукових досліджень та розробок. Ці заходи пожвавлять 
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інноваційну діяльність підприємств цукрової галузі та мінімізують ризики від 

інвестицій в інновації. 

У сучасних умовах під впливом НТП відбувається процеси прискореного 

оновлення продукції цукрових заводів, з’являються не доступні раніше 

можливості зменшувати витрати виробництва та удосконалювати якість 

продукції, підвищувати продуктивність праці, що призводить до посилення 

конкуренції між виробниками цукру. Разом із тим сучасні виклики підвищують 

вимоги до рівня виробництва, підготовки працівників та якості прийняття 

управлінських рішень, тому цукровим заводам необхідно постійно розвиватися, 

чому сприяють інновації. 

Між інноваціями, людським капіталом і продуктивністю праці існує тісний 

взаємозв’язок. Він проявляється в тому, що кожен працівник підприємства є 

носієм не лише явного людського капіталу, який використовується, а й 

невиражених, не об’єктивованих знань, які можуть в майбутньому стати 

інноваціями. Такі знання стають інноваціями за наступним алгоритмом: 

“людський капітал підприємства – генерація нових ідей – формування бази 

даних ідей – відбір і оцінка ідей – впровадження новацій у виробництво”. Для 

переходу на кожен наступний етап необхідний продуманий механізм 

активізації діяльності персоналу до перетворення набутих знань та досвіду на 

інновації. 

Для побудови ефективного механізму активізації інноваційної діяльності 

персоналу  необхідно враховувати: по-перше, унікальні професійні та 

особистісні риси працівника-новатора; по-друге: творчий та нестандартний 

зміст і характер інноваційної праці; по-третє, особливі властивості нового 

продукту – принципово нового або суттєво модернізованого. Тому активізація 

інноваційної діяльності персоналу цукрового заводу має бути комплексною та 

синхронно поєднувати такі складові: залучення, мотивація, стимулювання, 

розвиток та оцінка персоналу (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Схема активізації інноваційної діяльності персоналу 

Джерело: складено автором 

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

- вищий рівень заробітної плати; 

- надбавка за професійну майстерність одержання нових 

результатів; 

- розробка ефективної системи ротації працівників; 

- професійне зростання; 

- надання самостійності у прийнятті рішень; 

- створення позитивного соціально-психологічного клімату; 

- забезпечення сучасним обладнанням; 

- звільнення від допоміжної роботи; 

- підвищення відповідальності працівників; 

- надання творчих відпусток; 

- сприяння культурному розвитку працівників; 

- демократичний стиль управління. 

- закордонні відрядження та стажування; 

- організація системи підвищення кваліфікації; 

- організація, тренінгів, конференцій; 

- інноваційне навчання: розвиток нестандартного мислення; 

- залучення працівників до процесу управління підприємством. 

 
- рівень компетентності; професійні та особистісні якості 

інноваційного працівника; 

- якість та складність інноваційної праці; 

- ініціативність, нетрадиційність рішень; 

- кількість запропонованих і реалізованих науково-технічних 

пропозицій; 

- новизна та перспективність розробок; 

- ступінь оновлення продукції або процесу виробництва; 

- економічний ефект від використання розробок. 

Залучення 

персоналу 

 

Стимулювання 

персоналу 

 

Оцінка 

персоналу 

 

- гарантована заробітна плата; 

- комфортні умови праці; 

- стабільна зайнятість; 

- безпека праці; 

- компенсаційний пакет. 

- престиж інноваційної діяльності, високий статус 

інноваційного працівника; 

- визнання працівника як новатора, винахідника; 

- творче та професійне зростання, самореалізація; 

- задоволення від роботи та здобутих результатів; 

- обмін досвідом та інформацією; 

- пізнання, пошук та продукування нового. 

Мотивація 

персоналу 

 

Розвиток 

персоналу 
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Активізації інноваційної діяльності сприяє стабільність персоналу, 

оскільки найцінніші ідеї висловлюють працівники, які вже тривалий час 

пропрацювали на підприємстві, знають специфіку його діяльності та вузькі 

місця. Тому на цукрових заводах, зважаючи на сезонний характер виробництва, 

особливо важливо розробляти програми закріплення персоналу. 

Для активного залучення працівників до інноваційної діяльності на 

цукрових заводах необхідно постійно проводити моніторинг мотивів персоналу 

та створити ефективний механізм їх перетворення на стимули. Тому, перш за 

все, необхідно спрямувати зусилля на підвищення лояльності працівників до 

своєї роботи, чому сприяють комфортні умови праці, позитивний моральний 

клімат в колективі, можливість саморозвитку, навчання, професійного 

зростання та прояву ініціативності, творчості, відчуття власної значущості. 

Також ефективними методами стимулювання творчих працівників можуть бути 

творчі відпустки, відрядження за кордон на  стажування, участь у нарадах, 

семінарах, конференціях для задоволення соціальних потреб та обміну 

досвідом. 

Ефективною на підприємстві буде така система мотивації, що максимально 

враховуватиме особливості та пріоритети працівників-новаторів. З цією метою 

ми пропонуємо об’єднати мотиваційні чинники у такі чотири групи: доходу, 

зручності, статусу та інтересу (додаток М). Ураховуючи комплексний характер 

чинників мотивації інноваційної діяльності, можна формалізувати їх вплив у 

такий спосіб:  

     (3.1) 

де r – revenue – чинники доходу; c – comfort – чинники зручності;  s – status 

–  чинники статусу; і – interest – чинники інтересу. 

Оцінка впливу кожного з мотиваційних чинників визначається методом 

опитування працівників у балах таким чином (формула 3.2): 
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де  – коефіцієнт вагомості групи факторів (визначається шляхом 

опитування (табл. 1 додатку М);  – сума балів факторів групи (визначається 

шляхом опитування (табл. 2 додатку М); n – група факторів, n = 1,…,4; m – 

фактор групи, m = 1,…,5. 

Необхідність посилення мотивації працівників до використання 

інноваційних чинників у своїй діяльності зростає, зважаючи на стан 

використання творчого потенціалу працівників, зайнятих в економіці України. 

Творчий потенціал, наприклад середньо статистичного японця, 

використовується майже на 60-75%, американського та європейського 

працівників – на 45-50%. А творчі можливості працівників, зайнятих на 

вітчизняних підприємствах, використовуються лише на 15-20% [56, с. 288]. 

Однак на цукрових заводах рівень використання творчого потенціалу 

працівників ще менший, враховуючи характер виробництва. 

Впровадження інновацій у діяльність підприємства тісно пов’язане з 

розвитком людського капіталу, оскільки без певного рівня знань і досвіду в 

сучасних умовах стає неможливим здійснення інноваційної діяльності. 

Інвестиції у розвиток персоналу на цукрових заводах дають змогу реалізувати 

чимало переваг (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Переваги від здійснення інвестицій у розвиток персоналу 

Джерело: складено автором 

Під час реструктуризації або технічного переоснащення підприємства 

цукрової галузі надають перевагу прогресивному та енергозберігаючому 

імпортному обладнанню, що дає можливість збільшити виробничі потужності, 

підвищити якість продукції. Цукрове виробництво характеризується складними 

технологічними процесами, від ефективності управління якими залежить 

результативність роботи заводів в цілому. У таких умовах продуктивність праці 

на якісно новому або модернізованому обладнанні на підприємствах цукрової 

галузі залежить від кваліфікації працівників, що зайняті у виробництві, їх 

досвіду, гнучкості та вміння швидко адаптуватися до нових умов. 

З кожним роком укомплектовувати цукрові заводи кваліфікованим 

персоналом стає все важче через те, що молоді люди не охоче йдуть працювати 

на цукрові заводи в села, а старші працівники відходять на пенсію. В таких 

умовах вкрай важливо налагодити тісну співпрацю цукрових заводів з вищими 

закладами освіти, які готують фахівців у цукровій галузі, шляхом проходження 

практики студентами на цукрових заводах, проведення екскурсій, гарантування 

працевлаштування кращих студентів та забезпечення гідних умов та оплати 

праці.  

Перспективним напрямом залучення майбутніх професіоналів до роботи 

на цукровий завод є направлення працівника чи його дітей на навчання за 

кошти підприємства. Такий напрям гарантує повернення на завод особи після 

закінчення нею освітнього закладу. Крім того, підприємство має змогу 

управляти підготовкою студента, який буде проходити виробничу практику на 

цукровому заводі, що інвестував у розвиток людського капіталу практиканта. 

На жаль, даний метод підготовки спеціалістів власниками підприємств 

використовується недостатньо, незважаючи на те що такий напрям роботи дає 

перспективу закріплення молодих та перспективних  кадрів. 

Аналіз рівня продуктивності праці на ВП “Кобеляцький цукровий завод” 

за п’ять років (протягом 2010-2014 років) показав, що вона зростає  до 2012 
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року. У кризовий для галузі в цілому 2013 рік відбулося скорочення посівних 

площ, відведених під цукрові буряки, знизилася їх урожайність, зменшилась 

кількість переробленого буряку та обсяг виробництва цукру порівняно з 2012 

роком. У результаті зменшилась продуктивність праці та прибуток на ВП 

“Кобеляцький цукровий завод”. Враховуючи те, що інновації є важливим 

чинником підвищення продуктивності праці (що було доведено у другому 

розділі), то для її зростання цукровому заводу  необхідно здійснювати 

інноваційну діяльність. Саме тому, зважаючи на обмеженість обігових коштів 

на  ВП “Кобеляцький цукровий завод”, ми пропонуємо створити на 

добровільних засадах новий орган цукрового заводу – комітет інноваційного 

розвитку, який не потребує капіталовкладень та сприятиме інноваційному 

розвитку, а отже – і підвищенню продуктивності праці на підприємстві. Комітет 

інноваційного розвитку складатиметься з членів трудового колективу та 

відповідатиме за моніторинг, розробку та впровадження інновацій на 

цукровому заводі. 

Розрахунок продуктивності праці на  ВП “Кобеляцький цукровий завод” у 

рік впровадження нового органу (2014 рік) та прогнозні розрахунки на 2015 

(план 1) та 2016 (план 2) роки, показали доцільність та економічну 

ефективність його створення на підприємстві (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Прогнозний розрахунок продуктивності праці на ВП 

“Кобеляцький цукровий завод” за умови функціонування комітету 

інноваційного розвитку 
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Джерело: розраховано автором за даними, отриманими з  ВП 

“Кобеляцький цукровий завод” 

У даному випадку динаміка продуктивність праці характеризується 

тенденцією росту до 2013 року (лінійний тренд продуктивності праці має 

висхідний  додатній нахил), тому для отримання прогнозного значення змінної 

можна застосувати ексраполяцію. Як чинник при прогнозуванні 

використовується незалежна змінна час (t), тобто продуктивність праці 

(залежна змінна) є функцією від часу (у = f(t)). Для моделювання прогнозних 

значень явищ  чи процесів можна використовувати такі функції: лінійна (у = а + 

bx), гіперболічна (у = а + b/x), експоненціальна, ступенева та інші, підбираючи 

їх таким чином, щоб отримати найбільш вдалий опис змінної, що 

прогнозується, виходячи з найвищого значення коефіцієнта детермінації ( ).  

У 2013 році на ВП “Кобеляцький цукровий завод” обсяг виробництва 

цукру зменшився на 25%, тривалість сезону виробництва – на 30%, а 

продуктивність праці – на 1,2%. Оскільки у 2014 році заводу не вистачало 

коштів (в результаті зменшення прибутку, отриманого у 2013 році) на 

великомасштабні інноваційні проекти по збільшенню обсягів виробництва та 

підвищенню продуктивності праці, а тенденції, що склалися у галузі в кризовий 

2013 рік, зберігалися, то можна з впевненістю сказати, що ріст продуктивності 

праці у 2014 році відбувся за рахунок діяльності комітету інноваційного 

розвитку.  

Прогноз підвищення продуктивності праці в результаті створення та 

діяльності комітету інноваційного розвитку також можна розрахувати за 

методикою індексного аналізу, що здійснюється у такій послідовності: 

1. Розрахунок рівня продуктивності праці за кожен рік з досліджуваного 

періоду (2010-2014 роки) ( , де t = 2010…2014) та індексу продуктивності 

праці ( ), який здійснюється відповідно до Тимчасових методичних 

рекомендацій, що затверджені наказом Мінекономіки № 916 від 26.12.2008 

року. 
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2. Розрахунок прогнозного індексу продуктивності праці ( ), як 

середнього геометричного значення відповідних індексів продуктивності праці 

за попередні n років за формулою: 

,                                      (3.3) 

Хід розрахунку прогнозного значення продуктивності праці на 2015 (план 

1) та 2016 (план 2) роки на ВП “Кобеляцький цукровий завод” подано в табл. 

3.8. 

Таблиця 3.8 

Прогноз продуктивності праці на ВП “Кобеляцький цукровий завод” в 

результаті створення та діяльності комітету інноваційного розвитку  

Показники 
Роки План 1 План 2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Продуктивність праці 

( ), т/день 
781,9 936,7 982,6 970,4 985,5 1291,3 1616,8 

Індекс продуктивності 

праці ( ) – 1,20 1,05 0,99 1,02 1,31 1,25 

Добуток індексів 

продуктивності праці 

( , n = 1…5 
– – – – 1,26 1,65 – 

Корінь n-го ступеня з 

добутку індексів ПП,  

n = 1…5 

– – – – 0,32 0,33 – 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з табл. 3.8 прогнозне значення підвищення продуктивності праці 

на ВП “Кобеляцький цукровий завод” у 2015 році становить 23,7% порівняно з 

2014 роком (до 1291,3 тонн за один відпрацьований заводом день) та на 20,1% у 

2016 році порівняно з 2015 роком за умови, що комітет інноваційного розвитку 

продовжуватиме свою діяльність та залучатиме більшу чисельність працівників 

до генерації новаційних ідей. 

Керівництво цукрових заводів часто недооцінює потенційні можливості 

працівників щодо генерування ними інноваційних ідей. Саме персонал може 
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зробити вагомий внесок у розвиток підприємства. Пропозиції працівників, які 

протягом тривалого часу працюють на цукровому заводі, знають специфіку 

цукрового виробництва та його “вузькі місця” можуть допомогти у вирішенні 

комплексу проблем, що пов’язані з виробничою диверсифікацією для 

задоволення нових потреб потенційних споживачів, удосконалення продукції, 

нових стратегій розвитку, нових прибуткових видів діяльності тощо. На жаль, 

такі цінні  пропозиції, зазвичай, не доходять до вищого керівництва та 

залишаються нереалізованими. 

У сучасному світі людина зі своїми здібностями, творчістю, ініціативністю 

та здатністю до генерації нових ідей сприймається як носій нововведень, 

використання яких у трудовому процесі спрямоване на створення нових 

технологій, проектів, процесів, видів продукції, тобто інновацій, з метою 

максимального задоволення потреб ринку. 

Активізація творчих здібностей людини є найкращим способом досягнення 

високих показників діяльності та інноваційного розвитку. Разом з тим один 

працівник може завдати підприємству такої шкоди, яку не можна порівняти з 

будь-якими інвестиціями у його практичну підготовку, якщо його кваліфікація 

не відповідає виконуваній роботі. 

Впровадження та ефективне використання інновацій на цукровому заводі 

переважно залежить від його персоналу, а також готовності працівників йти на 

ризик з метою впровадження інновацій. Найдешевші та високоефективні для 

підприємства є інновації, запропоновані працівниками підприємства, адже 

безпосередні учасники процесу виробництва можуть виявити недоліки у 

діяльності підприємства та запропонувати конкретні заходи їх усунення.  

Низький рівень інноваційного розвитку цукрових заводів є 

підтвердженням недостатнього стимулювання працівників підприємства до 

інноваційної діяльності. Саме тому створення комітету інноваційного розвитку 

цукрового заводу формуватиме сприятливі умови для нововведень та 

забезпечить створення ефективного механізму збору та впровадження 

інновацій. Комітет інноваційного розвитку фіксує пропозиції працівників щодо 
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удосконалення виробництва, управління, збуту, підвищення продуктивності 

праці. 

Раз на місяць організовується презентація найцінніших новаційних 

пропозицій на засіданні комітету інноваційного розвитку, під час якого автори 

викладають суть свого нововведення та обґрунтовують ефект від його 

впровадження. Спеціалісти розраховують технічну, технологічну та економічну 

спроможність втілення новинок та потенційний соціально-економічний ефект. 

На цій основі прийматиметься рішення про впровадження або відхилення 

новації. При цьому має бути створена ефективна система матеріального та 

морального стимулювання працівників до новаційних пропозицій. Так, автори 

найкращих ідей повинні бути обов’язково нагороджені коштовним подарунком 

або путівкою на відпочинок за рахунок цукрового заводу, або премією, а також 

грамотою чи подякою. 

Ураховуючи специфіку цукрової галузі, винагороджувати за інноваційні 

ідеї необхідно всіх тих працівників, хто їх запропонував, проте розмір 

винагороди має залежати від цінності ідей для цукрового заводу та можливості 

їх впровадження. Одним із основних методів активізації інноваційної 

діяльності персоналу є використання матеріальних стимулів. Зазвичай 

інноваційні проекти складні та ризикові, тому для максимального залучення 

працівників до участі в них необхідна ефективна система преміювання. 

Керівництво має заохочувати та справедливо винагороджувати новаторів, 

оскільки їх ідеї можуть бути цінними для підприємства та відкривати нові 

прибуткові напрями діяльності. Винагорода персоналу має здійснюватися за 

підсумками впровадження інноваційної ідеї у відсотках від отриманого 

економічного ефекту.  

Для ефективного стимулювання працівників до генерування інноваційних 

ідей на цукровому заводі потрібно розробити “План винагороди за інноваційну 

ідею”, за яким премія виплачується інноватору залежно від їх індивідуальних 

внесків. Працівники повинні розуміти за що та в якому розмірі вони отримають 

винагороду. Цей план має містити такі розділи: перелік розробок, наукових 
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досліджень та ступінь їх новизни, за виконання яких преміюють; розмір премій 

за конкретні види інноваційних робіт та порядок їх виплати. Розмір премій має 

справедливо відображати складність, обсяг робіт, ступінь новизни результату 

інноваційної діяльності працівників, а також бути пропорційним економічному 

ефекту, одержаному в  результаті впровадження нової ідеї. 

Так, якщо інноваційна ідея працівника є цінною для підприємства і, після 

впровадження якої, підприємство отримує економічний ефект, то автор такої 

ідеї отримує грошову винагороду, величина якої залежить від розміру 

економічного ефекту (табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Шкала диференціації розмірів премій працівника залежно від 

економічного ефекту, отриманого в результаті впровадження його інноваційної 

ідеї 

Економічний ефект, 

тис. грн. 

Розмір премії 

 % від економічного 

ефекту 
Максимум, тис. грн. 

до 15 17-23 3,45 

від 15 до 25 12-17 4,25 

від 25 до 55 8-12 6,6 

від 55 до 150 6-8 12 

від 150 до 400 4-6 24 

від 400 до 1000 2-4 40 

понад 1000 0,5-2 100 

Джерело: розроблено автором за [91] 

 

Працівники, інноваційні ідеї яких з різних причин не впроваджувалися у 

діяльність підприємства, мають бути також винагородженні у вигляді 

публічного вручення грамоти, подарунку, розміщення фотографії на дошці 

пошани, надання пільгових путівок на відпочинок тощо. Така форма 

нематеріальної мотивації стимулюватиме працівників і надалі висловлювати 

інноваційні пропозиції та сприятиме усвідомленню необхідності та значущості 

такої діяльності. 
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Створення комітету інноваційного розвитку на цукровому заводі має 

відбуватися відповідно до  законодавства України. Комітет інноваційного 

розвитку у своїй діяльності повинен керуватися такими основними нормативно-

правовими актами, як: 

– закони України:  “Про державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну 

діяльність”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про 

загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій”; 

– постанови Кабінету Міністрів України: “Про державне регулювання 

виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2014 р. до 1 

вересня 2015 року”, “Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних 

проектів”; “Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної 

політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки”; 

–  наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України: “Про 

виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок” від 12 вересня 2006 року”. 

Комітет інноваційного розвитку має стати аналітичним, організаційно-

методичним та науково-консультаційним постійно діючим органом цукрового 

заводу, що проводитиме аналітичні дослідження за основними напрямами 

інноваційного розвитку цукрової галузі, надаватиме інформаційну та 

консультативну допомогу при прийнятті управлінських рішень, здійснюватиме 

організаційно-методичну та науково-консультаційну підтримку інноваційної 

діяльності у структурних підрозділах заводу, виконуватиме аналітичні та 

прогностичні функції при виробленні інноваційної стратегій розвитку заводу, 

займатиметься мотивацією, систематизацією та впровадженням найцінніших 

ідей працівників щодо вдосконалення управління, виробництва та збуту, 

підвищення продуктивності праці. Функціонування комітету інноваційного 

розвитку сприятиме мотивації персоналу цукрового заводу до генерування 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/758-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/758-14
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інноваційних ідей та мобілізації коштів для успішної реалізації найцінніших 

інноваційних проектів. 

Метою функціонування комітету інноваційного розвитку є сприяння 

інноваційному розвитку цукрових заводів, підвищення продуктивності праці та 

ефективності діяльності в цілому. Комітет інноваційного розвитку 

забезпечуватиме безперервний процес генерації нових ідей та їх впровадження 

в діяльність цукрового заводу. Основними завданнями новоствореного органу 

мають стати: 

– систематичний збір та обробка інноваційних пропозицій членів 

трудового колективу; 

– планування інноваційної діяльності цукрового заводу (як поточної, так 

і стратегічної); 

– моніторинг інноваційної діяльності в структурних підрозділах заводу; 

– інформаційно-консультативне забезпечення та підтримка інноваційної 

діяльності в структурних підрозділах; 

– аналіз та систематизація інформації, кращого досвіду вітчизняних та 

зарубіжних підприємств цукрової галузі з питань управління інноваційною 

діяльністю; 

– організація наукових досліджень; 

– розробка, техніко-економічне обґрунтування та впровадження 

інноваційних проектів; 

– забезпечення здійснення трансферу технологій; 

– сприяння впровадженню цінних інноваційних ідей та розробці 

інноваційної продукції; 

– вироблення рекомендацій при підготовці і прийнятті управлінських 

рішень щодо інноваційного розвитку заводу; 

– аналіз дестимулюючих чинників інноваційного розвитку цукрового 

заводу; 

– підготовка пропозицій щодо поліпшення організаційної структури 

цукрового заводу; 
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– вивчення та аналіз пропозицій вітчизняних за зарубіжних підприємств 

та організацій щодо реалізації спільних інноваційних проектів; 

– організація презентацій питань інноваційного розвитку галузі; 

– звітування про свою діяльність. 

 

Обов’язки комітету інноваційного розвитку: 

– виконувати свої завдання; 

– виконувати накази генерального директора цукрового заводу; 

– раціонально використовувати надані кошти; 

– вести необхідну документацію. 

Загальна чисельність членів комітету інноваційного розвитку не може бути 

меншою 3 осіб та не більшою 7. За потреби комітет може залучати окремих 

фахівців для вирішення спеціалізованих проблем. 

Функціонування комітету інноваційного розвитку забезпечить підвищення 

темпів розвитку підприємства, створить умови для ефективної реалізації 

інтелектуального капіталу, сприятиме підвищенню продуктивності праці та 

ефективності діяльності підприємства.  

Для активізації інноваційної діяльності працівників на цукрових заводах 

необхідний якісно новий підхід. Інноваційний розвиток підприємств цукрової 

галузі можливий за умови, що їх інноваційна діяльність буде не окремим 

короткостроковим заходом, а стратегічним процесом освоєння виробництва, 

створення, впровадження, реалізації та оцінки ефективності інновацій, що 

обов’язково має здійснюватись систематично та з врахуванням досягнень НТП. 

Це потребує інноваційно-активної, ініціативної поведінки працівників, 

розвитку у них творчих здібностей, інноваційного мислення.  

Комбіноване використання різних методів заохочення працівників, 

систематичне виявлення їх мотиваційних переваг, всебічний розвиток 

персоналу є першочерговими завданнями на шляху до активізації його 

інноваційної діяльності, що в перспективі сприятиме досягненню високої 

результативності впроваджених на підприємстві інноваційних заходів. 
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3.3.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою 

підвищення продуктивності праці  

 

Необхідною умовою активізації інноваційної діяльності найманих 

працівників цукрових заводів є ефективне залучення можливостей 

інформаційного забезпечення їх інноваційного розвитку, що полегшить доступ 

до бази інноваційних досягнень, сприятиме використанню методів 

оперативного оцінювання ризиків та прогнозування ситуацій, забезпечить 

прийняття виважених рішень, які стосуються модернізації робочих місць, 

удосконалення технології, покращення організації діяльності, поліпшення умов 

праці відповідно до вимог часу.  

Останнім часом цукрові заводи характеризуються низькими показниками 

ефективності виробництва, у результаті чого зростає собівартість цукру, 

знижується дохідність виробництва, сповільнюються інвестиційні процеси та 

інноваційний розвиток. Тому подальший розвиток цукрових заводів має 

відбуватися у контексті: 

– комплексної модернізації підприємств, заміні зношеного обладнання на 

нове, більш продуктивне; 

– сприяння інноваційній діяльності; 

– зменшення витрат ресурсів виробництва;  

– комплексної комп’ютеризації, що забезпечить підвищення 

продуктивності праці; 

– надання підтримки цукровим заводам, що спеціалізуються на випуску 

інноваційної продукції; 

– впровадження інформаційних систем управління. 
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Інформаційні технології забезпечують вигоду вертикально-інтегрованим 

компаній, дозволяючи зв’язувати один з одним віддалені офіси, склади за 

допомогою новітніх інформаційних систем, так що можна, наприклад, швидко 

отримувати інформацію про використання факторів виробництва в іншій 

частині світу і відповідно коригувати діяльність. ІКТ підвищують ефективність 

економіки, впливаючи на спосіб функціонування компаній, зокрема, на сам 

процес виготовлення продукції і на те, яким чином продукція задовольняє 

смаки покупців. Вони також приводять до посилення мережевих ефектів, таких 

як зниження транзакційних витрат, і прискорення інновацій.  

В умовах стрімкого поширення інформаційних технологій на цукрових 

заводах з’являється можливість рекламувати та надавати інформацію про себе 

та свою продукцію (інноваційну), яка може зацікавити потенційних споживачів. 

Це сприятиме покращенню збуту продукції. Наше дослідження показало 

інформація про цукрові зводи на веб-сторінках оновлюють не систематично, що 

негативно впливає на їх імідж. Тому для цукрових заводів найбільш 

привабливим та дієвим способом рекламування своєї діяльності, в тому числі 

інноваційної, є розробка сайту, на якому буде представлено дані про 

підприємство, його новини, спеціальні пропозиції, акції, каталог товарів, 

вакансії, контакти та відгуки. Проте не всі цукрові заводи активно 

використовують переваги ІКТ у своїй діяльності.  

Для підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі 

важливе значення має достовірна та повна інформація про цукрові заводи та їх 

контактні аудиторії. Наявність надійної, і що не менш важливо, своєчасної 

інформації у виробників цукру дозволяє швидко приймати виважені рішення, 

що забезпечить зменшення втрат і кращий кінцевий результат, раціональне 

використанню виробничих ресурсів та підвищення продуктивності праці. Для 

цього необхідно створити інформаційний портал учасників цукробурякової 

галузі. Схематично його представлено на рис. 3.7. 

Створення інформаційного порталу цукрової галузі сприятиме 

підвищенню продуктивності праці працівників цукрових заводів за рахунок : 
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– найму кваліфікованих кадрів, підготовлених спеціально для цукрової 

галузі, через взаємодію з кращими спеціалізованими освітніми закладами (які 

визначаються шляхом вільного доступу до їх рейтингів, сформованих 

цукровими заводами на основі плідної співпраці); 

– вибору надійних постачальників високоякісної цукросировини та інших 

матеріалів, що також визначаються на основі їх рейтингів; 

– стабільного збуту цукру та похідної продукції завдяки позитивному 

іміджу, що формується у результаті хороших відгуків працівників та 

споживачів про цукровий завод та його продукцію; 

– упровадження інноваційних проектів, які розробляють науково-дослідні 

установи спеціально для цукрових заводів. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Інформаційний портал цукрової галузі 

Джерело: складено автором 
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Створення інформаційного порталу цукрової промисловості сприятиме 

безперебійному доступу зареєстрованих користувачів до необхідної їм 

інформації (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Інформаційно-аналітичні можливості суб’єктів інформаційного порталу  

Суб’єкти інформаційного 

порталу 
Інформаційно-аналітичні можливості 

Цукровий завод 

- розміщення каталогів продукції; 

- розміщення інформації про умови виробництва, 

підтвердження якості продукції; 

- пошук і взаємодія з надійними постачальниками;  

- ознайомлення з відгуками про них; 

- пошук і взаємодія з освітніми закладами; 

- пошук кваліфікованого персоналу; 

- пошук і взаємодія з промисловими підприємствами; 

- реклама себе і своєї продукції. 

Споживачі (населення, 

торговельно-збутові мережі) 

 

 

- пошук необхідного товару та інформації про нього (якість, 

ціна тощо); 

- пошук виробників якісного цукру та побічної продукції 

цукрового виробництва; 

- пошук оптимального місця її придбання;  

- перегляд каталогу продукції цукрового заводу; 

- ознайомлення з відгуками; 

- реклама себе та своїх умов (для збутових мереж). 

Бурякосійне господарство та 

постачальники допоміжних 

матеріалів 

- пошук і взаємодія з цукровими заводами; 

- надання інформації про умови співпраці; 

- реклама себе і своєї продукції.. 

Працівники 

- пошук підходящої вакансії (умови праці, заробітна плата, 

графік роботи, трудовий колектив тощо); 

- розміщення резюме; 

- пошук навчальних курсів. 

Освітні заклади 

- пошук і взаємодія з цукровими заводами (шляхом 

укладення цільових договорів на навчання); 

- рекламування себе; 

- реклама освітніх послуг. 

Науково-дослідні установи 

- оприлюднення інформації про перелік наукових розробок 

для цукробурякової галузі; 

- надання інноваційних проектів для реалізації на цукрових 

заводах; 

- оприлюднення інформації про себе; 

- пошук і співпраця з цукровими заводами, 

постачальниками сировини. 

Джерело: складено автором 
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Інформаційний портал забезпечить керівників цукрових заводів повною, 

достовірною інформацією, що допоможе у прийнятті правильних рішень для 

гнучкого реагування на зміни зовнішнього середовища (наприклад, розробка 

нової продукції, впровадження нової технології виробництва тощо), а також 

надасть споживачам необхідну інформацію про якість, умови виробництва та 

безпечність продукції цукрової галузі. Запропонований інформаційний портал 

забезпечить не лише максимальну координацію діяльності цукрових заводів та 

постачальників сировини, але й сприятиме налагодженню тісних зв’язків та 

взаємодії зі споживачами, кадрами та освітніми установами, що сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності учасників порталу. 

Електронна торгівля, що стає можливою за допомогою ІКТ, сприятиме 

розширенню ринків збуту, забезпечить повну інформованість споживачів про 

товар та умови його придбання та дасть можливість створювати ефективні 

методи конкурентної боротьби. Упровадження ІКТ, які є інноваційним 

напрямок розвитку на цукрових заводах, допомагає у розробці нових  видів 

продукції. Їх позитивний вплив відчутний розробці, виробництві, реалізації та 

споживанні  нового чи модернізованого продукту (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Вплив ІКТ на товар на всіх стадіях його життєвого циклу (ЖЦТ) 

Стадія ЖЦТ Ефект від упровадження ІКТ 

Розробка 

ІКТ сприяють: 

- скороченню термінів розробки продукту; 

- економії ресурсів;  

- залученню висококваліфікованих спеціалістів;  

- налагодженню зворотного зв’язку; 

- удосконаленню виробів за допомогою їх моделювання та випробувань. 

Виробництво 

ІКТ забезпечують: 

- підвищення продуктивності праці; 

- полегшення контролю; 

- скорочення втрат сировини; 

- скорочення виробничих витрат; 

- уникнення перевиробництва продукції; 

- покращення умов праці, зменшення її інтенсивності; 

- ліквідація рутинної праці. 

Реалізація 

ІКТ дають можливість: 

– завойовувати нові ринки збуту;  

– розширити коло споживачів; 
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– отримати більш високі прибутки; 

– покращити взаємодію між споживачем і виробником. 

Споживання 

ІКТ сприяють: 

– полегшенню доступу до необхідної споживачам інформації про 

підприємство та його продукцію; 

– безпосередньому зверненню до виробника чи постачальника з пропозицією 

щодо удосконалення продукції. 

Джерело: узагальнено автором 

Розвиток цукрових заводів вимагає активного застосування сучасних ІКТ з 

метою підвищення їх ефективності завдяки інтеграції ІКТ з традиційними 

сферами діяльності. Їх широке застосування сприяє зростанню продуктивності 

праці, диверсифікації виробництва та підсилення інноваційної складової 

цукрових заводів. Це забезпечить підвищення їх конкурентоспроможності. 

НТП призвів до  того, що цукрові заводи перетворюються на складні в 

управлінні багатофункціональні системи. Крім того НТП дає можливість 

полегшувати управлінські процеси на цукрових заводах за рахунок 

впровадження та ефективного використання сучасних інформаційних систем, 

які забезпечують ефективне планування потреб у ресурсах та їх ефективне 

використання, знаходження резервів зростання потужностей заводів, їх 

ефективного завантаження, підвищення якості результатів діяльності, 

одержання повної звітної інформації, регламентацію дій учасників виробничого 

процесу. 

На цукрових заводах ІКТ переважно застосовують у сфері обліку та 

контролю, оскільки вони вимагають особливої мобільності в ухваленні рішень 

та точності при обробці великої кількості даних. Розглянемо кілька варіантів 

програмних продуктів, що використовуються на цукрових заводах. Продукт 

“МІКСТ: Цукровий завод” дозволяє автоматизувати бухгалтерський облік на 

підприємствах цукрової галузі. Ця програма забезпечує: 

1. Аналіз і розподіл витрат.  

2. Облік готової продукції та допоміжних процесів.  

4. Транспортний облік.  

5. Податковий облік.  
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6. Складення статистичної звітності. 

Для автоматизації технологічних процесів на підприємствах цукрової 

галузі корпорацією “СКІФ” розроблено програмний продукт – система 

автоматизованого приймання буряку “СКІФ-БУРЯК”. Дана система призначена 

для автоматизованого збору інформації на бурякоприймальному пункті: даних 

розрахункових накладних, зважування, сировинної лабораторії, а також 

оперативного формування різних звітних документів, як для ведення 

оперативного обліку, так і для подальших розрахунків. Основою процесу є 

перенесення, зберігання і обробка інформації електронними засобами, що 

практично повністю виключають втручання людини. Це забезпечить ліквідацію 

зловживань і збоїв на цукрових заводах.  

На цукрових заводах слід застосовувати комплексну систему 

управлінсько-фінансового обліку “Регістри” (компанії “ПРАЙД”), яка 

налаштована з урахуванням специфіки ведення обліку на цукрових заводах. 

У рамках цього програмного продукту на цукрових заводах у 

автоматичному режимі відбувається такі операції: 

– облік отриманої сировини та розрахунків із постачальниками згідно умов 

договорів; 

– облік забрудненості та цукристості цукрових буряків, що надходять; 

– облік реалізації продукції; 

– облік витрат підприємства у розрізі підрозділів, елементів витрат та видів 

діяльності; 

– розрахунок собівартості цукру;  

– звітність по розрахунках, витратах та податках в рамках фінансового 

обліку. 

Проте, не зважаючи на наявність автоматизованих процесів на цукрових 

заводах, результат їх діяльності залежить від людини, а саме – від її здатності 

ефективно керувати цими процесами, тобто від її гнучкості та продуктивності. 

Саме тому, важливого значення на підприємствах цукрової галузі набуває 

постійне підвищення продуктивності праці їх працівників. Управління 
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продуктивністю праці – складний вид діяльності, що потребує професійних 

економічно-організаційних та соціально-психологічних знань та впливає на 

результативність діяльності та конкурентоспроможність заводу на ринку. 

Упровадження ефективної системи управління продуктивністю праці потребує 

комбінованого та  раціонального використання існуючих та інноваційних 

інструментів у трудових відносинах з працівниками. Вдалий вибір, 

імплементація та адаптація на підприємстві інформаційної системи управління 

персоналом – передумова забезпечення раціональності його використання та 

ефективності праці. 

Новітні автоматизовані системи управління персоналом у повній мірі 

забезпечують керівників релевантною інформацією,  звільняють їх від 

виконання рутинних функцій та суттєво скорочують час прийняття рішень. 

Автоматизоване зберігання та обробка кадрової інформації дає змогу 

ефективно реалізувати відбір і переміщення працівників. Також розрахунок 

заробітної плати в автоматичному режимі на основі інформації про відпустки, 

відрядження, лікарняні, стягнення та пільги дає змогу бухгалтерам оперативно 

й точно її нараховувати, віднести витрати на собівартість та швидко 

заповнювати бухгалтерську звітність.  

Сучасні автоматизовані системи управління, як правило, містять такі 

складові: 

 – облікову, що передбачає: формування штатного розкладу; кадровий 

документообіг; ведення облікових карток персоналу; табельний, пенсійний 

облік; облік стажу, відряджень, лікарняних, відпусток, відсутності на робочому 

місці з причин, що не пов’язані з хворобами тощо;  

– розрахункова, що передбачає: розрахунок заробітної плати, нарахувань 

та утримань із заробітної плати, витрат на відрядження; оформлення доручень 

на виконання завдань та розрахунок ефективності їх виконання;  

– HR-складова, що передбачає: управління мотиваційними перевагами 

персоналу, кадровим бюджетом, плануванням та використанням працівників за 

віком, стажем, досвідом роботи, кваліфікацією тощо, професійним навчанням і 
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розвитком, оцінкою результативності діяльності персоналу; ведення “профілів 

компетенцій” працівників; аналіз ефективності співробітників тощо. 

Для раціонального використання персоналу необхідний новий підхід до 

управління ним, що передбачає перехід із стимулювання працівників у 

традиційному розумінні, що забезпечує підвищення економічної 

результативності (рентабельність, виробіток, трудомісткість) до врахування 

організаційних та соціальних аспектів праці, тобто визначення якості, 

інтенсивності, напруженості, складності, важкості праці, що дасть змогу 

врахувати потреби та реалізувати інтереси персоналу у процесі трудової 

діяльності. 

Упровадження інформаційних систем орієнтоване не лише на 

автоматизацію процесу управління персоналом і мінімізацію частки рутинної 

праці, а й на постійний моніторинг та аналіз інформації про якість, складність, 

напруженість, інтенсивність та важкість праці для забезпечення високої 

працездатності та вчасного прийняття рішень у процесі щоденного та 

стратегічного управління персоналом. 

Сучасні системи управління персоналом дають можливість в 

автоматичному режимі не лише підтримувати стандартні функції, такі як 

кадровий документообіг, а й забезпечують виконання широкого спектру HR-

процесів. Зокрема, це управління ефективністю роботи персоналу і розвиток 

навичок і здібностей працівників. Багато автоматизованих систем також дають 

змогу регулювати пільги і компенсації, оцінювати лояльність і рівень мотивації 

персоналу, управляти плануванням кар’єри працівників, а також містять базові 

інструменти оперативного аналізу даних. 

Найбільш відомими автоматизованими системами управління персоналом 

є: Oracle Human Resources Analyzer, Scala HR, SAP Human Resources 

Management System, Renaіssance Human Resources/ Payroll, Rodertson & Blums 

Payroll 3.1. Проте, не зважаючи суттєві переваги, їх застосування на 

вітчизняних цукрових заводах обмежене через високу вартість та надмірну 
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функціональну наповненість, до якої ще не готове керівництво підприємств 

цукрової галузі. 

Найбільш поширеними автоматизованими системами управління 

персоналом з погляду можливості їх впровадження на вітчизняних цукрових 

заводах, ураховуючи їх помірну вартість, простоту у застосуванні, 

функціональне наповнення, відповідність іншим програмним продуктам, 

відсутність високих вимог до операційної системи (ОС), адаптацію до 

законодавства України, захист від незаконного доступу та здатність 

відновлювати роботу за умови непередбачуваних відмов апаратури,  є: 

“1С:Зарплата й Управління Персоналом”, система Флагман “Персонал”, 

Галактика, Мегаполіс “Управління персоналом”, “Ефективність персоналу”, 

Парус “Управління персоналом”, Атлас “Кадри”,  Lanterіa (Лантерія) 

“Управління персоналом”. Можливості застосування вищенаведених 

автоматизованих систем управління персоналом на цукрових заводах для 

підвищення продуктивності праці за основними її характеристиками наведено в 

табл. 3.12. 

Аналіз систем управління персоналом за набором характеристик, які 

визначають ефективність праці працівників, дав змогу встановити, що 

оптимальною для цілей автоматизації процесу управління продуктивністю 

праці на вітчизняних цукрових заводах є система Lanterіa. Lanterіa “Управління 

персоналом” – інформаційна система, що поєднує різні аспекти управління 

персоналом в автоматизованому режимі і складається з п’яти програмних 

продуктів, які зображені на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Складові автоматизованої системи управління персоналом 

Лантерія 

Джерело: складено автором на основі [78] 
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Таблиця 3.12 

Порівняння автоматизованих систем управління персоналом щодо можливостей їх використання в управлінні 

продуктивністю праці на цукрових заводах 

Модулі автоматизованих систем 

Автоматизовані системи управління персоналом 

Галактика 

[21] 
Мегаполіс 

[89] 
Парус  

[112] 
Атлас 

[7] 
Флагман 

[158] 

Lanterіa 

[78] 

1С: Зарплата і 

Управління 

персоналом [182] 

Ефективність праці 

- поточна результативність праці  - + - - + + + 

- кількість затраченого часу на виконання завдань ± ± + - - + - 

- управління за рахунок ключових показників ефективності - - - - - + - 

Якість праці: 
- своєчасність виконання завдань - + + - - - - 

- якість виконаної роботи ± - - - - + - 

– оцінка працівників + + - + + + + 

– мотивація працівників ± + - - + + + 

- розвиток персоналу  + + - - + + + 

Складність праці 
- розробка вимог до посад та посадових інструкцій + + - - + + - 

– компетенції та кваліфікація працівників - + ± ± + + + 

– кадровий резерв + - - + + + + 

– підбір працівників за їх відповідністю складності завдань + + - - + + + 

- переміщення та просування персоналу + + + + + - + 

Напруженість праці 
– зворотній зв’язок  + + - - + -  

– анкетування персоналу  + - - - - + - 

- працездатність працівника  - - - - - - - 

Важкість праці 
– відрядження + - - ± + + + 

– перерозподіл функцій та завдань (розвантаження працівника) - - ± - - + - 

- автоматизація рутинних завдань ± + - + + + + 
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Продовження табл. 3.12 

Модулі автоматизованих систем 

Автоматизовані системи управління персоналом 

Галактика 

[21] 
Мегаполіс 

[89] 
Парус  

[112] 
Атлас 

[7] 
Флагман 

[158] 

Лантерія 

[78] 

1С: Зарплата і 

Управління 

персоналом [182] 

Інтенсивність праці 
– порівняння планового і фактичного часу ± + + - + + + 

– понаднормова праця - + - - - + + 

– графіки роботи + ± + - + - - 

– табельний облік + + + - + + + 

- професійний огляд + - - - - - - 

Джерело: складено автором на основі аналізу можливостей автоматизованих систем управління персонал 
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Lanterіa “Управління ефективністю праці” спрямована на автоматизацію 

управління ефективністю персоналу на підприємстві. Переваги: доступність 

сучасних методик оцінки ефективності праці; обробка та зберігання даних про 

ефективність праці; введення персональних даних про працівників та відкритий 

доступ до них; оцінка ефективності праці на підприємстві; економія часу за 

рахунок скорочення частки рутинних операцій; легкість й зручність пошуку  

необхідної інформації по заданим критеріям; формування звіту з праці, що 

сприяє ухваленню обґрунтованих рішень; доступ до системи через Іnternet. 

Lanterіa “Центр розвитку персоналу” забезпечує в автоматизованому 

режимі управління розвитком персоналу підприємства. Переваги:  обробка та 

зберігання інформації про плани з навчання працівників; оцінка ефективності 

заходів з розвитку персоналу; наявність резерву програм із навчання; 

відстеження потреби в перепідготовці працівників і планування розвиваючих 

заходів; облік коштів, що направляються на розвиток персоналу. 

Lanterіa “Модель компетенцій” спрямована на формалізацію в 

автоматизованому режимі вимог до здібностей і знань, якими мають володіти 

працівники відповідно до виконуваних робіт. Основні переваги продукту: 

єдине сховище інструкцій і кваліфікаційних вимог по кожній посаді; чітке 

формування набору компетентнісних вимог до кожної посади; оцінка 

компетенцій персоналу; оцінка відповідності працівників займаним посадам; 

створення компенсаційних пакетів для персоналу. 

Lanterіa “Центр оцінки персоналу” забезпечує в автоматизованому режимі 

атестацію й оцінку працівників, а також обробку результатів оцінки для 

прийняття обґрунтованих рішень. Переваги: збір, обробка та збереження 

результатів оцінки; оцінка працівників за довільними критеріями; аналіз 

результатів та складання інтегрованих звітів згідно результатів проведеної 

оцінки; оцінка персоналу за набором ключових показників ефективності. 

Lanterіa “Облік робочого часу” забезпечує в автоматизованому режимі 

збір, облік та аналіз інформації, необхідної для управління робочим часом 

працівників підприємства. Переваги: обробка та зберігання інформації про 
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затрати робочого часу; облік та контроль робочого часу, що необхідний для 

виконання різних проектів; виявлення складних бізнес-процесів, виконання 

яких потребує більше часу, з метою їх оптимізації; підвищення дисципліни 

працівників, зменшення непродуктивних витрат часу; облік відсутності 

працівника на робочому місці з різних причин. 

Орієнована вартість впровадження автоматизованої системи управління 

персоналом “Lanterіa” на цукровому заводі, потужністю 3,5 тис. тонн та 

чисельністю персоналу 400 осіб (середні по цукровій галузі характеристики), 

становить 26250 грн., а вартість підтримки  складає 25% від вартості ліцензії 

(6562,5 грн. на місяць) [119]. Тому цукровим заводам вигідніше найтяти (або 

навчити) працівника, який займався б підтримкою автоматизованої системи 

управління на підприємстві та платити йому заробітну плату 5 тис. грн. 

(середня заробітна плата ІТ-працівника в селі). Вартість навчання роботі з 

системою “Lanterіa” становить 8260 грн. Таким чином, витрати на найм та 

навчання ІТ-працівника окупляться уже через 4,5 місяця. Термін реалізації 

проекту по впровадженню автоматизованої системи управління персоналом 

“Lanterіa” на цукровому заводі з середньогалузевими характеристиками 

становить 4 місяці. 

У західній практиці прийнята методика оцінки ефективності використання 

автоматизованих систем управління персоналом, що передбачає розрахунок 

показника “повернення інвестицій” (Return On Іnvestments – ROІ), який 

покликаний кількісно відобразити економічний ефект від використання такої 

системи. За оцінками розробників, на практиці лише 60% ефекту, що виникає 

при використанні автоматизованих систем, підлягає оцінці і то не завжди. За 

підрахунками експертів, передбачуване підвищення продуктивності праці на 

підприємствах, що впровадили автоматизовану систему управління 

персоналом, становить 20-35% і помітне уже з другого місяці її використання 

[119]. Використання автоматизованих систем в управлінні персоналом надає 

можливість підприємствам, що їх впровадили, одержати організаційний, 

економічний й соціальний ефекти (рис. 3.8). 



188 
 

Переваги автоматизованого управління продуктивністю праці зображено 

на рис. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3.9. Переваги від впровадження автоматизованих систем управління 

продуктивністю праці на цукрових заводах 

Джерело: складено автором 

 

Застосування різних програмних продуктів у цукровій галузі  дозволяє 

скоротити затрати ручної праці, пов’язані з розрахунками складних показників 

на основі великих масивів даних і заповненням звітності; прискорити рух 

інформації між керівництвом і структурними підрозділами; зменшити 

інтенсивність праці за рахунок раціонального розподілу обов’язків між 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ 
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 скорочення часу 

прийняття рішень на всіх 

рівнях управління 

підприємством; 

 підвищення якості 

кадрових рішень; 

 оперативність 

підготовки звітності 
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нормативних вимог. 
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 оптимальне 

використання 

професійних якостей 

конкретного 

співробітника 

підприємства. 

 

 ведення повної індивідуальної 

трудової історії персоналу 

підприємства; 

 формування винагороди згідно 

результативності праці персоналу; 

 підготовка кадрового резерву та 

просування по службі найбільш 

перспективних співробітників 

підприємства; 

 планування кар'єрного 

зростання та підвищення 

кваліфікації. 

 

Призначення: автоматизація та підвищення ефективності управління продуктивністю праці 

Функції: 

- інформаційно-довідкове обслуговування; 

- оцінка особистих якостей та кваліфікацій персоналу; 

- планування потреби у людських ресурсах, розподіл 

персоналу, визначення кадрового резерву; 

- нарахування заробітної плати; 

- оперативність складання звітів; 

- розробка систем мотивації, навчання та оцінки персоналу; 

- облік робочого часу та відпусток працівників. 

 

Вимоги: 

- задоволення потреб 

підприємства; 

- надійність, конфіденційність; 

- відповідність ціни та якості; 

- повнота функціональних 

можливостей; 

- зручність у використанні. 

Ефекти від упровадження на цукрових заводах 
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працівниками відповідно до їх компетентності та рівня знань; вдосконалити сам 

процес організації праці за рахунок своєчасного отримання інформації в режимі 

реального часу та оперативного прийняття рішень; сприяє раціональному 

використанню робочого часу; зменшенню трудомісткості складних операцій та 

забезпечує створення ефективної системи мотивації до високопродуктивної 

праці. 

Підсумовуючи, можна виділити наступні аспекти позитивного впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на продуктивність праці на 

мікро- і макроекономічному рівнях: 

1. Впливають на продуктивність праці, надаючи інструменти для 

полегшення обробки і перетворення даних і координації трудової діяльності. 

2. Через інвестиції сприяють “поглибленню капіталу”, підвищують 

капіталоозброєність працівників і, відповідно, ефективність виробництва і 

продуктивність праці. 

3. Перетворюють бізнес-процеси, роблячи їх ефективнішими і 

прозорішими, підвищують рівень керованості підприємством, скорочують 

витрати часу на поточне управління. 

4. Створюють нові робочі місця і тим самим збільшують сукупний об’єм 

виробництва. 

5. Створюють нові можливості для гнучких, транскордонних трудових 

кар’єр. 

6. “Стирають кордони” між працівником і роботодавцем і тим самим 

зменшують необхідність і водночас ускладнюють регулювання зайнятості. 

7. Зменшують час на виконання завдань, забезпечують зростання 

продуктивності праці. 

8. Розширюють  можливості гнучкості та свободи вибору людини у 

трудовій сфері, а відповідно – і у особистому житті. 

9. Розвивають вміння, творчість, дають можливість виконувати багато 

проектів одночасно, оперативно вирішувати складні завдання. 
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10. Потребують дедалі більше освічених людей, і тому їх розповсюдження 

приводить до інвестицій в освіту, до появи нових інструментів професійного 

розвитку і створення соціальних мереж. 

Стрімке поширення нових технологій має багатовекторний вплив на 

трудові відносини і продуктивність праці. І хоча цей вплив неоднозначний і не 

завжди піддається кількісній оцінці, вже зараз можна стверджувати, що надалі 

він буде посилюватися. Ми будемо свідками поглиблення професійної 

диверсифікації на ринку праці, появи нових видів діяльності, послаблення 

залежності від місця проживання і т.д, у тому числі і в цукровій галузі. Тобто, 

головне значення має не скільки кількісний, стільки якісний вплив 

інформаційних технологій на трудову сферу, а відтак – і на продуктивність 

праці.  

Отже, використання інформаційних технологій у цукробуряковому 

виробництві сприяє суттєвому підвищенню його ефективності за рахунок 

мінімізації втрат цукру, підвищення продуктивності праці, раціонального 

завантаження виробничих потужностей, зменшення тривалості та збільшення 

обсягів виробництва, зниження собівартості цукру, економії ресурсів. 

 
Висновки до розділу 3. 

1. Пріоритетними напрямами підвищення продуктивності праці на 

підприємствах цукрової галузі України є: впровадження організаційно-

управлінських інновацій, активізація інноваційної діяльності працівників 

цукрових заводів, використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. У роботі запропоновано впровадити на вітчизняних цукрових заводах 

систему управлінських інновацій, яка включає такі заходи. 

2.1.  Передання на аутсорсинг діяльності по проведенню лабораторних 

досліджень для встановлення оптимального технологічного режиму 

виробництва, що сприятиме підвищенню продуктивності праці, покращенню 

якості цукру, збільшенню обсягів його виробництва, розвитку нових 

прибуткових напрямів діяльності. Узагальнено переваги використання 



191 
 

аутсорсингу для лабораторних досліджень по визначенню оптимального 

технологічного режиму виробництва цукру. Зокрема, цукрові заводи мають 

можливість: використовувати сучасне обладнання, яке гарантує точність 

отриманих досліджень та аналізів; прискорити процес отримання інформації 

про якість цукросировини для оптимальної її переробки;  скоротити втрати 

сировини та готової продукції; підвищити якість цукру та збільшити обсяги 

його виробництва; зосередити ресурси й увагу на основній діяльності і 

задоволенні потреб споживачів; розвивати нові прибуткові напрями діяльності. 

Все це забезпечить підвищення продуктивності праці працівників цукрового 

заводу. 

2.1.1. Узагальнено загрози використання аутсорсингу на цукрових заводах. 

Основною з них є отримання негативного ефекту від аутсорсингу, що 

обумовлено такими ризиками: недобросовісне ставлення аутсорсера до своїх 

функцій, розголошення ним конфіденційної інформації, залежність замовника 

від аутсорсера, зменшення можливості контролювати переданий аутсорсеру 

бізнес-процес та ін. Обгрутновано економічну ефективність передання на 

аутсорсинг діяльності по проведенню лабораторних досліджень з метою 

визначення оптимального технологічного режиму на всіх станціях цукрового 

виробництва. 

2.2. Удосконалення взаємодії учасників цукрового виробництва, що 

забезпечить підвищення продуктивності праці цукрових заводів за рахунок 

зростання обсягів виробництва цукру та скорочення часу на виробництво. Це 

забезпечить збільшення врожаїв цукрових буряків, підвищення їх цукристості, 

мінімізацію втрат сировини при виробництві цукру та супутніх продуктів, що 

дасть можливість цукровим заводам швидше і ефективніше збільшувати обсяги 

виробництва, розширювати асортимент цукропродуктів. У результаті такої 

взаємодії підготовка земель до посіву та вирощування цукрових буряків, їх 

збирання, перевезення та зберігання, виробництво і збут цукру та супутніх 

продуктів стає спільним технологічним процесом, який має обов’язково 

відбуватися у тісній взаємодії з науково-дослідними інститутами чи іншими 
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організаціями, які забезпечуватимуть інноваційний розвиток підприємств 

цукрової галузі України відповідно до вимог часу.  

1.3. Управління  продуктивністю праці на основі постійного 

удосконалення всіх бізнес-процесів, які впливають прямо чи опосередковано на 

підвищення продуктивності праці, що, на відміну від традиційного підходу до 

управління, який спрямований на сталість та консервативне ставлення до змін, 

забезпечує постійне поліпшення діяльності із залученням всіх співробітники 

цукрового заводу. Упровадження нової системи управління продуктивністю 

праці на вітчизняних цукрових заводах сприятиме удосконаленню бізнес-

процесів за рахунок незначних щоденних поліпшень, залучення персоналу до 

прийняття рішень та підвищення відповідальності працівників за свою 

діяльність, що забезпечить підвищення продуктивності праці. 

2. Надано рекомендації щодо побудови ефективної системи активізації 

інноваційної діяльності персоналу, яка інтегрує такі складові: стабілізація, 

мотивація, стимулювання, розвиток та оцінка персоналу та передбачає 

створення комітету інноваційного розвитку цукрового заводу як постійно 

діючого аналітичного, організаційно-методичного та науково-консультаційного 

органу цукрового заводу. Створення комітету інноваційного розвитку 

цукрового заводу формуватиме сприятливі умови для нововведень та 

забезпечить ефективний механізм збору та впровадження інновацій. Комітет 

інноваційного розвитку проводитиме аналітичні дослідження за основними 

напрямами інноваційного розвитку цукрової галузі, надаватиме інформаційну 

та консультативну допомогу при формуванні управлінських рішень, 

здійснюватиме організаційно-методичну та науково-консультаційну підтримку 

інноваційної діяльності у структурних підрозділах заводу, виконуватиме 

аналітичні та прогностичні функції при виробленні інноваційної стратегій 

розвитку заводу, займатиметься мотивацією, систематизацією та 

впровадженням найцінніших ідей працівників щодо вдосконалення управління, 

виробництва та збуту, підвищення продуктивності праці. Функціонування 

комітету інноваційного розвитку сприятиме мотивації персоналу цукрового 
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заводу до генерування інноваційних ідей та мобілізації коштів для успішної 

реалізації найцінніших інноваційних проектів. 

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах цукрової галузі, як один із пріоритетних напрямів підвищення 

продуктивності праці передбачає такі складові: 

3.1. Створення інформаційного порталу цукробурякової галузі, учасниками 

якого є цукрові заводи, бурякосійні господарства, постачальники допоміжних 

матеріалів, науково-дослідні установи, торговельно-збутові мережі, профільні 

навчальні заклади, працівники та споживачі цукру, забезпечить безперебійний 

доступ зареєстрованих користувачів до необхідної їм інформації. 

Інформаційний портал забезпечить керівників і працівників взаємопов’язаних 

підприємств повною, достовірною інформацією, що необхідна для прийняття 

рішень, для гнучкої адаптації до змін зовнішнього середовища, а також надасть 

споживачу достовірну  інформацію про якість, умови виробництва та 

безпечність продукції цукрової галузі. 

3.2. Впровадження автоматизованих систем управління персоналом, 

порівняльний аналіз яких за набором характеристик, що визначають 

ефективність праці, дав можливість встановити, що оптимальною для цілей 

автоматизованого управління продуктивністю праці на цукровому заводі є 

система Lanterіa. Її впровадження забезпечить прозорість та ефективність 

процесу управління продуктивністю праці на цукрових заводах і забезпечить 

раціональне використання персоналу цукрового заводу за рахунок визначення 

та врахування в автоматизованому режимі всіх важливих аспектів ефективності 

праці, а саме: якість, інтенсивність, напруженість, складність та важкість.  

3.3. Широке використання інтернет-технологій, що дасть можливість 

оперативно вирішувати складні завдання, полегшити обробку та аналіз великих 

масивів інформації, зменшити інтенсивність праці та полегшити контроль на 

кожному етапі виробничого процесу. 

 

Результати даного розділу опубліковані у роботах: [66; 65; 64; 72]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результатом дисертаційної роботи є вирішення важливого науково-

практичного завдання, що полягає у підвищенні продуктивності праці на 

підприємствах цукрової галузі України за рахунок інноваційної діяльності для 

зростання ефективності та посилення їх міжнародної конкурентоспроможності. 

Одержані наукові теоретичні та практичні результати дослідження надають 

змогу зробити такі висновки. 

1. Інноваційна пасивність та безініціативний підхід до управління 

заважають суб’єктам господарювання, в тому числі, підприємствам цукрової 

галузі, підвищувати продуктивність праці, без чого не можливо досягти 

ефективного їх функціонування та розвитку, а, отже, і виходу української 

економіки з тривалої рецесії. Успішне використання здобутків НТП, створення 

та впровадження інновацій здатне значно прискорити темпи підвищення 

продуктивності праці, що є потужним чинником зростання економіки.  

2. Ефективне використання продуктових, процесних, організаційно-

управлінських, маркетингових інновацій є резервами підвищення 

продуктивності праці на підприємствах. “Інновації у підвищенні 

продуктивності праці” – це впровадження продуктових, процесних, 

організаційно-управлінських, маркетингових інновацій – як окремо, так і їх 

комбінацій – у виробничий процес, систему управління, організацію робочих 

місць, зовнішньоекономічну діяльність, що кардинально підвищує 

продуктивність праці.  

3. Удосконалена класифікація чинників підвищення продуктивності праці, 

крім традиційної складової, включає й інноваційну (прямого й непрямого 

впливу), яка формується за рахунок таких груп: 1) інноваційних соціально-

економічних; 2) інноваційних організаційно-економічних та 3) інноваційних 

матеріально-технічних чинників. Використання традиційних та інноваційних 

чинників у комплексі сприятиме підвищенню продуктивності праці за рахунок 
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своєчасного та гнучкого реагування на швидкозмінні умови внутрішнього та 

зовнішнього середовища.  

4. Розроблена модель оцінки впливу інновацій на продуктивність праці 

передбачає розподіл результату інноваційної діяльності на чотири частини, що 

визначаються витратами на процесні, продуктові, організаційно-управлінські та 

маркетингові інновації, з наступним моделюванням (з використанням 

програмного пакету Eviews) впливу кожної з них окремо та їх комбінації на 

результуючий показник – продуктивність праці. Отримані у процесі 

моделювання оцінки показали позитивний вплив продуктових та процесних 

інновацій на продуктивність праці для українських цукрових заводів, при 

цьому найбільший вплив досягається при комплексному впровадженні 

продуктових і процесних інновацій. 

5. Запропонована схема виробничої диверсифікації на цукрових заводах 

України складається з двох рівнів, що передбачають виокремлення традиційної 

та нетрадиційної продукції цукрового виробництва та базуються на врахуванні 

ринкового попиту на відповідний вид продукції. З метою підвищення 

продуктивності праці та забезпечення безвідходного виробництва необхідно 

впровадити інтегроване виробництво цукру, жому, меляси, а також продукції 

обох рівнів диверсифікації. 

6. Налагодження комбінованого виробництва цукру та біоетанолу, що є 

суттєвим резервом підвищення продуктивності праці на підприємствах 

цукрової галузі, забезпечить її зростання на 9-15%, продовження тривалості 

роботи – на 44-156%, збільшення доходу – на 11-20%, додаткове створення 

робочих місць – на 6-8% та підвищення кваліфікації – щонайменше 6% 

працівникам на кожному цукровому заводі, що впровадить таку інновацію.  

7. Результати попарного аналізу цукрових заводів, що здійснюють 

інноваційну діяльність, із однаковими за виробничими потужностями заводами, 

що не займаються такою діяльністю, за чотирма різними показниками 

продуктивності праці довели, що інновації сприяють її підвищенню та 
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забезпечують стабільне функціонування підприємств цукрової галузі у 

довгостроковому періоді.  

8. Підвищення продуктивності праці за рахунок упровадження 

організаційно-управлінських інновацій передбачає: 1) використання 

аутсорсингу для виконання лабораторних досліджень та встановлення 

оптимального технологічного режиму виробництва цукру, що забезпечить 

значний економічний ефект за рахунок зростання продуктивності праці, 

скорочення втрат цукру, підвищення його конкурентоспроможності та 2) 

впровадження системи управління продуктивністю праці, яка передбачає 

максимальне використання інтелектуального потенціалу працівників для 

постійного удосконалення бізнес-процесів, які прямо чи опосередковано 

впливають на підвищення продуктивності праці.  

9. Активізація інноваційної діяльності персоналу, що є пріоритетним  

напрямом підвищення продуктивності праці, здійснюється за рахунок 

комплексу заходів із залучення, мотивації, стимулювання, розвитку та оцінки 

персоналу і передбачає створення нового органу цукрового заводу – комітету 

інноваційного розвитку, до повноважень якого належить продукування та 

впровадження найцінніших ідей працівників щодо підвищення продуктивності 

праці та інноваційного розвитку. 

10. Створення інформаційного порталу цукробурякової галузі, учасниками 

якого є цукрові заводи, бурякосійні господарства, постачальники допоміжних 

матеріалів, науково-дослідні установи, торговельно-збутові мережі, профільні 

навчальні заклади, працівники заводів та споживачі цукру, забезпечить 

керівників і спеціалістів взаємопов’язаних підприємств повною, достовірною 

інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень, з 

метою гнучкої адаптації до змін зовнішнього середовища, а також надасть 

споживачу достовірну  інформацію про якість, умови виробництва та 

безпечність продукції галузі. 
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Додаток А 

Джерела інформації для розрахунку показників ефективності праці  

на різних рівнях економічної діяльності 

 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Умовне 

позначення 
Характеристика 

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Валовий 

національний 

дохід 

грн.  

Це макроекономічний 

показник, який відображає 

сумарну вартість товарів 

(послуг), що створюються 

ресурсами даної нації як на 

території своєї країни, так і за 

кордоном. Це додаткова 

вартість, створена 

національним капіталом.  

Статистичний 

збірник 

"Національні 

рахунки України" 

Державної 

служби 

статистики  

2. 

Валовий 

національний 

дохід за 

паритетом 

купівельної 

спроможності  

дол. США  

ВНД, скорегований на різницю 

між вартістю в американських 

доларах стандартного набору 

товарів і послуг в США і за їх 

межами в конкретній країні. 

Розрахункові дані 

Статистичного 

департаменту 

Європейської 

економічної 

комісії ООН  

4. 

Валовий 

регіональний 

дохід 

грн.  

Узагальнюючий показник 

економічної діяльності регіону, 

що характеризує процес 

виробництва товарів і послуг і 

складається з валових доданих 

вартостей, вироблених на 

території регіону за певний 

період. 

Головне 

управління 

статистики 

регіону 

6. 
Валова додана 

вартість 
грн.  

Додатково створена вартість і 

відповідно утворення в ній 

первинних доходів, одержаних 

у результаті безпосередньої 

участі у процесі виробництва. 

Розраховується як різниця між 

випуском та проміжним 

споживанням кожного виду 

економічної діяльності, 

зменшена на величину оплати 

послуг фінансових 

посередників.  

Статистичний 

збірник 

"Національні 

рахунки України" 

Державної 

служби 

статистики 

України 

7. 
Вироблена 

продукція 

грн. або 

штуки  

Характеризує загальний 

обсяг продукції, виробленої 

підприємством (об'єднанням), 

що призначений для продажу. 

Відображає величину 

новоствореної і 

перенесеної вартості. 

Звітність 

підприємства 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Продовження додатку А 

1 2 3  5 6 

8. 
Реалізована 

продукція 

грн. або 

штуки  

Обсяг продукції, проданої 

підприємством за певний період і 

оплаченої покупцем. 

Звітність 

підприємства 

9. Прибуток грн.  

Сума, на яку доходи 

перевищують пов’язані з ними 

витрати. Частина вартості 

додаткового продукту, виражена в 

грошах. 

Звітність 

підприємства 

10. 
Зайняті в 

економіці 
осіб Чзt 

Особи, які впродовж 

обстежуваного періоду 

працювали за винагороду в 

грошовому чи натуральному 

вигляді, індивідуально 

(самостійно), в окремих громадян 

або на власному (сімейному) 

підприємстві;  працювали 

безкоштовно на підприємстві, у 

бізнесі, що належить будь-кому з 

членів домогосподарства, або в 

особистому селянському 

господарстві з метою реалізації 

продукції, виробленої внаслідок 

цієї діяльності.  

Результати 

вибіркового 

обстеження 

населення з 

питань 

економічної 

активності 

Державної 

служби 

статистики 

України 

11. 

Середньооблі-

кова 

чисельність 

працюючих 

осіб  

Розраховується відношенням 

сумарної чисельності працівників 

за списком за усі календарні дні 

періоду до кількості днів у 

періоді. 

Статистичний 

збірник "Ринок 

праці" 

Державної 

служби 

статистики 

України та 

звітність 

підприємств 

12. 
 Відпрацьовані 

людино-години 
годин  

Час фактичної роботи 

працівників. 

Табель робочого 

часу 

підприємства 

13. 
Витрати на 

персонал 
грн.  

Витрати, пов’язані із залученням, 

винагородою, стимулюванням, 

використанням, розвитком, 

соціальним забезпеченням, 

організацією праці та 

покращенням її якості, 

звільненням персоналу. 

Звітність 

підприємства 

Джерело: складено автором за [147] 
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Додаток Б 

Виробіток в Україні та інших країнах протягом 2004-2013 років, тис. дол. США 

(за паритетом купівельної спроможності) 

Країна 

Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Середнє 

арифметичне 

значення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Європейський 

Союз-28 н/д 62,5 63,8 64,7 64,5 62,8 64,6 65,5 65,4 65,7 64,4 

Австрія 73,4 74,1 75,3 76,7 76,3 74,0 74,7 75,7 75,4 75,0 75,0 

Азербайджан 11,9 14,8 19,7 24,3 26,6 28,7 29,7 29,4 29,6 30,8 24,6 

Албанія 19,0 20,0 21,1 22,2 23,0 25,8 26,2 26,6 26,1 26,6 23,7 

Вірменія 10,8 12,1 13,7 15,5 16,3 14,4 14,5 15,3 16,4 17,1 14,6 

Білорусія 19,7 21,2 23,0 24,7 26,7 26,5 28,4 30,1 31,1 31,6 26,3 

Бельгія 80,7 81,1 82,3 83,4 82,7 80,7 82,2 82,4 82,3 82,7 82,1 

Болгарія 21,4 22,0 22,7 23,5 24,3 23,5 24,6 25,6 26,4 26,8 24,1 

Угорщина 39,8 41,6 43,1 43,0 44,2 42,3 42,3 42,9 42,3 42,7 42,4 

Німеччина 67,4 68,0 70,1 71,2 71,1 67,1 69,4 70,9 70,4 70,1 69,6 

Греція 61,2 60,0 62,3 63,6 62,5 60,1 58,4 56,4 57,4 57,6 59,9 

Грузія 9,4 10,5 11,5 13,3 14,4 13,4 14,5 15,2 15,6 16,2 13,4 

Данія 65,8 66,7 67,9 66,6 65,0 63,9 66,5 67,4 67,2 66,8 66,4 

Ізраїль 68,1 68,4 70,1 71,5 71,4 72,6 72,8 73,6 68,3 68,7 70,5 

Ірландія 84,7 85,3 86,0 86,5 84,8 86,1 89,5 93,7 93,9 91,9 88,2 

Ісландія 64,6 65,9 65,5 69,0 69,0 69,7 68,1 69,6 69,5 69,5 68,0 

Іспанія 63,2 62,9 63,0 63,5 64,3 66,3 67,8 68,7 70,2 71,4 66,1 

Італія 70,2 70,5 70,5 70,7 69,7 67,0 68,7 68,9 67,5 67,5 69,1 

Казахстан 26,8 29,0 31,5 33,3 33,4 33,6 35,1 36,8 37,7 39,7 33,7 

Канада 70,7 72,1 72,5 72,4 72,0 71,0 72,4 73,0 73,4 73,7 72,3 

Кіпр 54,9 55,2 56,6 57,3 58,3 57,3 58,2 58,1 59,3 59,1 57,4 

Киргизстан 5,5 5,3 5,4 5,7 6,1 6,1 6,0 6,3 6,3 7,0 6,0 

Латвія 28,4 30,8 32,8 36,5 35,6 35,7 37,1 38,4 39,7 40,4 35,5 

Литва н/д 33,4 35,2 38,1 39,3 36,0 41,5 43,8 44,7 45,5 39,7 

Люксембург 100,4 101,4 102,7 104,8 100,2 94,0 97,2 96,8 94,3 94,4 98,6 

Мальта 58,7 59,7 60,0 61,2 61,7 60,2 61,1 61,0 60,8 59,9 60,4 

Молдова 7,5 8,0 8,8 9,2 9,9 9,8 10,9 11,3 11,5 12,2 9,9 

Нідерланди 71,9 73,1 74,6 75,8 76,3 74,3 75,4 76,1 75,0 75,3 74,8 

Норвегія 93,9 95,1 94,1 93,1 90,5 89,4 90,4 89,8 90,3 89,9 91,6 

Польща 37,0 37,5 38,6 39,6 39,6 40,5 43,2 45,0 45,7 46,5 41,3 

Португалія 45,0 45,5 45,9 47,1 47,0 46,8 48,4 48,3 48,7 49,5 47,2 

Росія 24,0 25,4 27,3 29,3 30,6 28,6 29,9 31,1 32,0 32,6 29,1 

Румунія 20,8 22,0 23,6 25,2 27,3 25,9 25,7 26,2 26,0 27,0 25,0 

Сербія 21,3 24,1 26,3 27,6 27,3 28,6 31,4 33,8 33,9 33,5 28,8 

Словаччина 40,7 42,6 45,2 49,0 50,1 48,4 51,5 52,0 52,8 53,9 48,6 

Словенія 49,1 51,3 53,4 55,3 55,7 52,3 54,1 55,3 54,3 54,8 53,6 
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

США 89,5 90,9 91,6 92,3 92,4 93,3 96,2 97,2 97,7 117,8 95,9 

Таджикистан 4,7 4,9 5,2 5,6 6,0 6,1 6,4 6,5 6,9 7,3 5,9 

Туреччина 36,7 38,9 40,9 42,1 41,5 39,4 40,5 41,2 40,9 41,4 40,3 

Узбекистан 6,7 7,0 7,3 7,8 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,8 8,5 

Україна 14,7 14,8 15,8 16,9 17,3 15,3 15,9 16,6 16,7 16,6 16,1 

Фінляндія 69,4 70,4 71,9 74,1 72,7 68,5 70,6 71,3 70,2 70,3 70,9 

Франція 72,2 72,8 73,8 74,5 74,3 73,0 74,4 75,5 75,8 76,1 74,2 

Хорватія 44,3 45,8 46,2 47,9 47,5 44,8 46,4 47,4 48,2 48,2 46,7 

Чехія 44,4 46,3 48,8 50,5 50,7 49,1 50,7 51,7 51,1 50,3 49,4 

Швейцарія 63,6 64,8 65,9 66,7 66,5 65,0 66,5 66,1 65,8 66,2 65,7 

Швеція 69,5 71,3 73,4 74,2 73,1 71,0 74,6 74,9 74,2 74,4 73,1 

Естонія 34,6 37,1 38,9 41,6 39,3 37,3 40,1 40,6 41,6 41,5 39,3 

Джерело: складено автором за даними [148] 

Примітка:  

до 15 тис. дол.. США – дуже низький рівень виробітку –                  ; 

16 – 30 тис. дол.. США – низький рівень виробітку –                  ; 

31 -45 тис. дол.. США – середній рівень виробітку –                   ; 

46 – 60 тис. дол.. США – рівень виробітку вищий середнього –                  ; 

61 – 75 тис. дол.. США – високий рівень виробітку –                  ; 

вище 75 тис. дол.. США – дуже високий рівень виробітку –                  . 
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Додаток В 

Динаміка продуктивності праці (обсяг виробництва цукру (тонн), що виробляє 

цукровий завод за день) цукрових заводів України протягом 2008-2013 років 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Група компаній «Укррос» (ТОВ 

"Кернел Трейд" з 2011 р. ) 3555,1 1958,4 2192,1 2480,2 2240,5   

1 ВАТ «Чортківський ц/з» 843,3 819,7 728,6 850,3 797 944,9 

2 ВАТ «Пальмірський ц/з» 620,6   561,8 560,3 659,4   

3 ВАТ «Куп’янський ц/з» 519,1           

4 ВАТ «Оржицький ц/з» 526,7 518,9 611,4 747,7 662,8 669,82 

5 ВАТ «Савинський ц/з» 353,9           

6 ЗАТ СГП «Цукрове» 380,5 398,7 287,9 388,4     

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 3109,1 2556,9 2351,5 4018 4141,6 4399,7 

7 ДП «Агропромцукор» 285,7           

8 СП «Веселоподільський ц/з» 422,7           

9 СП «Глобинський ц/з» 416,5 498,5 564,5 714,3 701,5 799 

10 СП «Кобеляцький ц/з» 716,7 800,6 781,9 936,7 982,6 1047,4 

11 СП «Яреськівський ц/з 500,0 519,9 450,7 544,4 503,4 558,8 

12 СП «Волочиський ц/з» 297,4 390,1 327,9 631,4 752,5 794 

13 СП «Наркевицький ц/з» 336,0           

14 ТОВ Хмільницьке   408,5 383 458,3 486,3 486,9 

  Група компаній  «Мрія» 2079,5 2201,7 2168,6 2675,2 2494,2 1512,2 

15 ТОВ «Борщів-цукор» 256,5 220,1 248,7 290,7 296,9   

16 ТОВ «Бучач-цукор» 223,4 216 208,6 257,5 258,3   

17 ТОВ «Збараж-цукор» 274,6 368,2 297,1 416,2 351,8 421,4 

18 ТОВ «Козова-цукор» 269,3 329,4 275,4 358,2 344,9 360,3 

19 ТОВ «Ланівці-цукор» 312,2 315,9 253,5 382 301   

20 ТОВ «Хоростків-цукор» 560,6 615,2 539,3 624,5 506,9 650,7 

21 ТОВ "Ц/з Городенка"     129 183,5 203,9   

  ЗАТ «Укрпромінвест» 1619,0 1505,3 1419,8 1781 1898 1885,4 

22 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 544,0 679,8 593,6 763,7 872,4 879,2 

23 ДП «Новофастівське» 306,2           

24 ЗАТ «ПК «Поділля» 692,6 852,5 811 1015,4 1100,1 1020,8 

  ЗАТ «Західна компанія «Дакор» 1484,7 758,9 597,7       

25 ТзоВ СП «Нива»  607,4 758,9 597,7       

26 ТОВ «Золочівагро» 323,5           

27 ЗАТ «Кременецьцукор» 530,4           

  Фірма «Техно-центр» 1164,0 264,3 600       

28 ВАТ «Володимирцукор» 493,6           

29 ВАТ «Горохівський ц/з» 640,9 264,3 600 585,7 511,4   

30 
ЗАТ «Компанія «Райз» ТОВ «Райз-

цукор» 1108,3 1002,2 1119,1       

  Агрофірма «Світанок» 1000,3 1132,1 890,6 1083,7 1048,4 1219,2 

31 ВАТ «Саливонківський ц/з» 714,2 676,8 665,9 575,8 662,6 629,4 
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Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 ВАТ«Червонський цукровик» 286,1 296,5 286,4 375,9 409,1 316,1 

  
ПП «Кряж» (ТОВ Подільські 

цукровари) 605,9 537,5 535,3 908,1 942 893,9 

33 СП «Моївський цукор» 240,0 250,2 200 356 381,4 362,4 

34 СП «ТД «Соколівський цукор», цех №1 217,7 

283,5 190,3 358,9 340,8 319,7 35 СП «ТД «Соколівський цукор», цех №2 130,4 

36 СП Капустянський цукор     122 195,7 216,4 207,1 

  ЗАТ «Карпати-інвест» 453,1 492,3 442,8       

37 ЗАТ «Турбів-цукор» 267,6 264,7 293,7 294,1     

38 ЗАТ«Юз.Миколаївська АПК» 202,0 238,9 193,9 232,5 249,4 254 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  450,7 493,2 448,7 532,5 533,8 613,8 

39 ВАТ«Гор.Пустоварівський » 214,5 227,4 203,6 262,6 270,6 305,6 

40 ЗАТ «Линовицький ц/к «Красний» 256,4 264,5 244,9 269,3 296,8 432,9 

  ТОВ «Прива-Агрро-Черкаси» 303,1           

41 СПП «Біле озеро» 79,8           

42 Набутівська філія 177,1           

  НВФ «Сінтал Д» 404,1 246,2 243,6       

43 Конгресівський ц/з 199,2 111,5 79,3 61,1     

44 Пархомівський ц/з 205,5 156,3 142,3       

45 Агро-Вільд Січневий ц/з     170,5 173,7 186,7   

  ПП «Європацукор» (Іваничівський ц/з) 328,5 296,4 297,5 321,7 314,9 355 

46 
ТОВ «Українська продо-вольча компанія» 

ТОВ «Оберіг» 279,4 353         

47 Банк «Буковина» ВАТ «Ц/з «Хрещатик» 300,8   211 254,2     

48 
ВАТ «Харківська бісквітна фабрика» ВАТ 

«Первухінський ц/з» 298,7 392,6 298,2 382,7 357,4 386,1 

49 АКБ «Київ» ВАТ «Кагарлицький ц/з» 266,4 279,4 273,2 243,2 291,5   

50 
ПП «Овас-цукор» (Бабино-Томахівський 

ц/з) 193,1 245,5 173,6 269,3 231,1   

51 
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» 

(Томашпільський ц/з) 224,0 257,4 211,8 309 330,1 269,2 

52 ТОВ «Вінпромтех» (Іллінецький ц/з) 181,4 183,9 177,8       

53 ТОВ «Краєвид» (Згурівський ц/з) 242,3 262 272,4 321,6 315,2   

54 
«Укрсіббанк» ВАТ «Новоіванівський ц/з» 

(в Астарта-Київ з 2011 р.) 207,5 158 156 282,8 324,3 280,7 

  ТОВ «ПАНДА»  242,7 261,6 830 947,1 1091,5 337,1 

55 Селищанський ц/з 242,7 261,6 284,7 315,5 364,9 337,1 

56 Цибулівський ц/з     274,4 331,9 380,7   

57 Тальнівський  ц/з     265 298,9 350,2   

58 ТОВ «Призма-14» (Кашперівський ц/з) 193,6 200,5 198,4 201,1 212,3   

59 Тзов «Радехів-цукор» 695,5 720,6 755,5 887,9 842,7 1040,6 

60 ВАТ «Теофіпольський ц/з» 655,4 623,7 626,5 788,4 676,7 743,2 

61 ВАТ «Гнідавський ц/з» 497,3 687,1 498,7 498,2 482,4 568,4 

62 ВАТ «Рокитнянський ц/з» 321,3 373,2 341,3 368,6 393,5   

63 ЗАТ «Олександрійський ц/з» 354,7 414,2 378,8 372,1 309,9 384,4 
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Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 

ЗАТ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 250,1 242,4 301,4 395,1 386,5   

65 ТОВ СГП «Білий колодязь» 295,8 2371 203,3 311,5 298,9   

66 ВАТ «Шепетівський ц/з» 347,3 366,8 328,4 386,5 360,1   

67 ВАТ «Шамраївський ц/з» 287,0 315,2 263,3 324 324,4   

68 ВАТ «Парафіївський ц/з» 262,6           

69 ТОВ «Агрофірма «Удич» 227,9           

70 ВАТ «Бродецький ц/з» 214,0 108,2 215,2 241,4     

71 ВАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 244,2 216,7 209,8 223 295,4 328,66 

72 ВАТ «Ланнівський ц/з» 255,3 267,5 223,7 273,5 256,7   

73 ДП «Іваньківський ц/з» 166,5 101 186,1 121,9 216,9 185,8 

74 «ТОВ «Кристал» (Браїлів) 178,5 175,3 121 187,6     

75 ВАТ «Красилівський ц/з» 195,0 185,4 190,5 209,9 196,5 182,8 

76 ТОВ "Староконстянтинівцукор"   358,4 354,1 431,3 430,8 474,9 

77 ТОВ "ВІГ Жашківський ц/з"     254,8 310,2     

78 ТОВ "ВІК-Р.С.Ф. Миронівка"     154,2 170,8     

79 ТОВ "Клембівський ц/з"     121,5 185,7     

80 ТОВ ТК "Урожай"     67       

81 Красносілківський ц/з     118,7 198,7     

82 Удицька філія     95       

83 Яготинський ц/з "Спецтехніка"     274,1 326,7     

84 ДП "Нафком-Агро" Оріхівка     25 60,4     

85 ТОВ "УКАЗ.-Дружба" Угроїди     247 146,2     

86 ГІСП "Явір" Мурафа     

 

92,3 91,6 77,7 

87 ВАТ "Носівський ц/з"     211,7 270,3 260,2 270,3 

88 

ТОВ "АК Савинська" (в Астарта-Київ з 

2011 р.)       348,1 244,1 322 

  ТОВ "Укрлендфармінг"       1957,5 1939,6   

89 Дубенська філія       751,1 714,8   

90 Червонозаводська-Лохвиця       1188 1202,1   

91 ТОВ "Агропродінвест" (Ободівка)       127,7     

92 ТОВ "Іллінецький ц/з"      176,4 197,6 254,1 230,1 

93 ТВД "Узинський ц/з"       160,3 165,6 173,5 

94 2 ім. Петровського       299,4 268,6 191,2 

95 ВАТ "Корнинський ц/з"       122,6     

96 ТОВ "Бужанський цукор"       162,9     

97 Вел. Октябрський       287,8 293,6   

98 ТОВ "Заплазький ц/з"         334,4   

99 ПП "Цукровик-Агро" (Пархомівський ц/з)       

 

189,7 

 100 ПАТ "Сігне-Центр"       

  

321,7 

101 ТОВ "Юкрейн шугар компані"     212,2 232,6 298,0 312,1 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Г 

Продуктивність праці цукрових заводів 

ПАТ "Гнідавський цукровий завод"* (5050 тонн)** (Волинська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, тонн 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи 

ПП1, тис. 

грн. /чол. 

ПП2, тис. 

грн. /день 

ПП3, 

т/чол. 

ПП4, 

т/день 

2007 154478 46512,5 648 83 238,4 1861,2 71,8 560,4 

2008 118453 36300 611 73 193,9 1622,6 59,4 497,3 

2009 142872 33666,1 491 49 291,0 2915,8 68,6 687,1 

2010 230416 39300 482 78,8 478,0 2924,1 81,5 498,7 

2011 283565 48029 504 96,4 562,6 2941,5 95,3 498,2 

2012 297518 53109 538 110,1 553,0 2702,3 98,7 482,4 

2013 258306 51448 528 90,51 489,2 2853,9 97,4 568,4 

ПАТ "Саливонківський цукровий завод" (5050 тонн) (Київська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, тонн 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 52206 30591,3 478 61 109,22 855,84 64,00 501,50 

2008 54397 32138 461 45 118,00 1208,82 69,71 714,18 

2009 83384 33837,8 345 50 241,69 1667,68 98,08 676,76 

2010 121420 28300 356 42,5 341,07 2856,94 79,49 665,88 

2011 105257 40307 427 70 246,50 1503,67 94,40 575,81 

2012 125529 39291 445 59,3 282,09 2116,85 88,29 662,58 

2013 176121 42483 440 67,5 400,28 2609,20 96,55 629,38 

ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"(6000 тонн) (Хмельницька обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, тонн 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 196891 58560 566 87,4 347,9 2252,8 103,5 670,0 

2008 110200 29495 454 45 242,7 2448,9 65,0 655,4 

2009 178693 36175 382 58 467,8 3080,9 94,7 623,7 

2010 228060 52500 411 83,8 554,9 2721,5 127,7 626,5 

2011 379676 76950 411 97,6 923,8 3890,1 187,2 788,4 

2012 325545 66490 493 98,25 660,3 3313,4 134,9 676,7 

2013 172043 34560 400 46,5 430,1 3699,8 86,4 743,2 

ВАТ "Оржицький цукровий завод" (6000 тонн) (Полтавська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, тонн 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 94387 27215 472 45,5 199,97 2074,44 57,66 598,13 

2008 102673 28970 455 55 225,65 1866,78 63,67 526,73 

2009 177790 31090 386 59,92 460,60 2967,12 80,54 518,86 

2010 93305,6 21400 411 35 227,02 2665,87 52,07 611,43 

2011 179082,1 45010 435 60,2 411,68 2974,79 103,47 747,67 

2012 148758 31510 407 47,54 365,50 3129,11 77,42 662,81 

2013 130049,8 30142 369 45 352,44 2890,00 81,69 669,82 
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Продовження додатку Г 

ПАТ “Первухінський цукровий завод” (2500 тонн) (Харківська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 41922 18700 321 52 130,60 806,19 58,26 359,62 

2008 59020 21804 256 73 230,55 808,49 85,17 298,68 

2009 49360 18218 267 46,4 184,87 1063,79 68,23 392,63 

2010 87621 14700 267 49,3 328,17 1777,30 55,06 298,17 

2011 128778 27824 279 72,7 461,57 1771,36 99,73 382,72 

2012 88330 18618 260 52,1 339,73 1695,39 71,61 357,35 

2013 56058 17375 178 45 314,93 1245,73 97,61 386,11 

ВАТ "Червонський цукровик" (2500 тонн) (Київська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 20314 10358 247 43,1 82,24 471,32 41,94 240,32 

2008 36085 12874 205 45 176,02 801,89 62,80 286,09 

2009 17770 12690,3 150 42,8 118,47 415,19 84,60 296,50 

2010 26538 16900 205 59 129,45 449,80 82,44 286,44 

2011 50699 30295 159 80,6 318,86 629,02 190,53 375,87 

2012 53171 29146 159 71,25 334,41 746,26 183,31 409,07 

2013 46892 17586 187 55,63 250,76 842,93 94,04 316,12 

ПАТ "Линовицький  цукрокомбінат "Красний" (2000 тонн) (Чегнігівська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 106902,5 23338 266 71 401,89 1505,67 87,74 328,70 

2008 86439 17951 212 70 407,73 1234,84 84,67 256,44 

2009 77912 16398 224 62 347,82 1256,65 73,21 264,48 

2010 190923 18000 232 73,5 822,94 2597,59 77,59 244,90 

2011 89981 24098 287 89,5 313,52 1005,37 83,97 269,25 

2012 107228 27010 274 91 391,34 1178,33 98,58 296,81 

2013 74980 24461 278 56,5 269,71 1327,08 87,99 432,94 

 "Цукровий завод ім. Цюрупи" (2000 тонн) (Житомирська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 34471 15512 279 48 123,55 718,15 55,60 323,17 

2008 25138 10990 232 45 108,35 558,62 47,37 244,22 

2009 16098 5634,5 196 26 82,13 619,15 28,75 216,71 

2010 42655 10700 151 51 282,48 836,37 70,86 209,80 

2011 37405 12644 164 56,7 228,08 659,70 77,10 223,00 

2012 59418 19852 202 67,2 294,15 884,20 98,28 295,42 

2013 61855 21363 252 65 245,46 951,62 84,77 328,66 
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Продовження додатку Г 

ПАТ "Новоіванівський цукровий завод" (1800 тонн) (Харківська обл.) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 15812 18120 240 103,42 65,9 152,9 75,5 175,2 

2008 13519 15145 191 73 70,8 185,2 79,3 207,5 

2009 23436 15975 210 82,14 111,6 285,3 76,1 194,5 

2010 3408 10500 181 67,3 18,8 50,6 58,0 156,0 

2011 61480 19483 222 68,9 276,9 892,3 87,8 282,8 

2012 87275 29347 233 90,5 374,6 964,4 126,0 324,3 

2013 88125 19801 260 70,54 338,9 1249,3 76,2 280,7 

ПАТ "Красилівський цукровий завод" (1800 тонн) (Хмельницька обл..) 

Роки 

Виручка, 

тис. грн. 

Обсяг в-

ва, т 

СОЧ, 

чол. 

Днів 

роботи ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

2007 56421 11038 235 66 240,09 854,86 46,97 167,24 

2008 80657 15600 224 80 360,08 1 008,21 69,64 195,00 

2009 75262 13313 224 71,8 335,99 1 048,22 59,43 185,42 

2010 117167 15300 236 80,3 496,47 1 459,12 64,83 190,54 

2011 98249 12555 232 59,8 423,49 1 642,96 54,12 209,95 

2012 63752 15999 201 81,4 317,17 783,19 79,60 196,55 

2013 50924 10884 222 59,54 229,39 855,29 49,03 182,80 

Джерело: розраховано автором за даними Української асоціації цукровиків  

Примітка:  

*    цукровий завод, що здійснював витрати на інновації протягом певного періоду; 

** потужність виробництва цукрового заводу (кількість переробленого буряку 

цукровим заводом за добу); 

– рік (m), протягом якого цукровий завод займався інноваційною 

діяльністю, m = 2008,…,2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 
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Додаток Д 

Показники роботи цукрових заводів у сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2008 року  

№

№ 

Найменування підприємства, 

компанії 

Виробн. 

потужн., 

тис. т 

Перер. 

буряків, 

тис. т 

Вироб. 

цукру, т 

Вихід 

цукру,

% 

Діб 

роботи 

Коеф. 

вилуч. 

цукру, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всього по Україні 218,56 12227,6 1573000 12,85   78,07 

                

  Група компаній «Укррос» 28,8 1518 198376 13,19 55,8 78,6 

1 ПАТ «Чортківський ц/з» 6,4 497,1 61562 12,34 73 75,3 

2 ПАТ «Пальмірський ц/з» 6 290,4 37857 13 61 78 

3 ПАТ «Куп’янський ц/з» 4,7 101 12977 12,82 25 77,51 

4 ПАТ «Оржицький ц/з» 6 307,7 28970 13,61 55 81,15 

5 ПАТ «Савинський ц/з» 3 101,8 13802 13,52 39 80,38 

6 ПАТ СГП «Цукрове» 2,7 222,7 31200 14 82 79 

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 21,89 1659,25 232252 13,75 74,7 81,62 

7 ДП «Агропромцукор» 2,29 184,3 23427 12,7 82 78,19 

8 СП «Веселоподільський ц/з» 3 254,3 35086 13,78 83 80,25 

9 СП «Глобинський ц/з» 3 262,6 36655 14,01 88 83,13 

10 СП «Кобеляцький ц/з» 5 377 51602 13,7 72 79,7 

11 СП «Яреськівський ц/з 3 360,6 55000 14,5 110 82,87 

12 СП «Волочиський ц/з» 3 100,85 13682 13,52 46 82,96 

13 СП «Наркевицький ц/з» 2,6 119,6 16800 14,02 50 84,27 

  Група компаній  «Мрія» 20,8 548,8 63424 11,59 30,5 72,37 

14 ТОВ «Борщів-цукор» 3 47,2 5130 10,85 20 67 

15 ТОВ «Бучач-цукор» 2,8 34,1 3798 11,13 17 69,38 

16 ТОВ «Збараж-цукор» 3 91 10982 12,05 40 76,32 

17 ТОВ «Козова-цукор» 3 77,1 9425 12,19 35 72,88 

18 ТОВ «Ланівці-цукор» 3 59,2 7180 12,1 23 76 

19 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 240,2 26909 11,2 48 72,36 

  ПАТ «Укрпромінвест» 13,65 1056,3 134375 12,97 83 79,95 

20 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 5 333,5 41886 12,54 77 78,55 

21 ДП «Новофастівське» 2,65 174,8 24189 13,91 79 79,15 

22 ПАТ «ПК «Поділля» 6 549,2 69256 12,47 100 82,16 

  ПАТ «Західна компанія «Дакор» 12,65 653,8 84183 12,66 56,7 77,22 

23 ТОВ СП «Нива»  4,95 312 42519 13,69 70 80,68 

24 ТОВ «Золочівагро» 3 147,9 17795 12 55 75,44 

25 ПАТ «Кременецьцукор» 4,7 193,9 23869 12,28 45 75,53 

  Фірма «Техно-центр» 9 377 43650 11,65 37,5 74,7 

26 ПАТ «Володимирцукор» 4,5 123,7 14808 11,94 30 76,5 

27 ПАТ «Горохівський ц/з» 4,5 253,3 28842 11,36 45 72,9 

  
ПАТ «Компанія «Райз» ТОВ 

«Райз-цукор» 
8 685,7 100857 14,67 91 8 

  Агрофірма «Світанок» 7,5 291,6 45012 15,34 45 85,04 

29 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5 206,9 32138 15,51 45 85,75 

30 ВАТ«Червонський цукровик» 2,5 84,7 12874 15,16 45 84,33 

  ПП «Кряж» 5,77 311,9 34963 11,15 57,7 73,64 

31 ТОВ «Моївський цукор» 2,12 117,4 13201 11,22 55 74,22 

  
ПАТ «ТД «Соколівський цукор», 

цех №1 
2,25 141,4 15893 11,22 73 73,92 

  
ПАТ «ТД «Соколівський цукор», 

цех №2 
1,4 53,1 5869 11,02 45 72,79 

  ПАТ «Карпати-інвест» 4,35 191 20616 11,81 45,5 71,66 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 ПАТ «Турбів-цукор» 2,65 85,8 9100 10,63 34 69,44 

35 ПАТ«Юз.Миколаївська АПК» 1,7 105,2 11516 11 57 73,88 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4,3 264,6 34251 12,88 76 77,81 

36 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 1,8 127,9 16300 12,62 76 76,81 

  ПАТ «Линовицький ц/к «Красний» 2,5 136,7 17951 13,14 70 75,22 

  ТОВ «Прива-Агрро-Черкаси» 3,15 76,4 9245 10,91 30,5 71 

38 СПП «Біле озеро» 1,5 12,7 1276 10,02 16 64,49 

39 Набутівська філія 1,65 63,7 7969 11,8 45 77,52 

  НВФ «Сінтал Д» 3,15 159 23031 14,45 57 82,31 

40 Конгресівський ц/з 1,3 84,5 12549 14,82 63 82,89 

41 Пархомівський ц/з 1,85 74,5 10482 14,09 51 81,73 

  
ПП «Європацукор» 

(Іваничівський ц/з 
3 104,6 12156 11,6 37 77,05 

43 
ТОВ «Українська продо-вольча 

компанія» ТОВ «Оберіг» 
2,8 163,9 18997 11,56 68 73,64 

44 
Банк «Буковина» ПАТ «Ц/з 

«Хрещатик» 
2,7 76,6 9624 12,53 32 78,56 

45 
ПАТ «Харківська б/фа» ПАТ 

«Первухінський ц/з» 
2,5 147,2 21804 14,77 73 85,62 

46 
АКБ «Київ» ПАТ «Кагарлицький 

ц/з» 
2 147,8 20249 13,72 76 79,91 

  
ПП «Овас-цукор» (Бабино-

Томахівський ц/з) 
2 150 18149 12,07 94 74,1 

  
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена 

долина» Томашпільський ц/з) 
2 205 23300 11,56 104 75,6 

  
ТОВ «Вінпромтех» (Іллінецький 

ц/з) 
1,94 78,1 9070 11,62 50 72,1 

  ТОВ «Краєвид» (Згурівський ц/з) 1,8 138,6 18412 13,25 76 78,33 

51 
«Укрсіббанк» ПАТ 

«Новоіванівський ц/з» 
1,8 111,8 15145 13,55 73 82,81 

  
ТОВ «ПАНДА» (Селищанський 

ц/з) 
1,7 220,9 26216 11,85 108 73,6 

  
ТОВ «Призма-14» (Кашперівський 

ц/з) 
1,7 83,5 10839 12,76 56 75,4 

54 ТОВ «Радехів-цукор» 6 441,1 54246 12,26 78 79,02 

55 ПАТ «Теофіпольський ц/з» 6 244,8 29495 12,01 45 74,28 

56 ПАТ «Гнідавський ц/з» 5 206 36300 11,33 73 72 

57 ПАТ «Рокитнянський ц/з» 3 148,8 17992 12,06 56 75,86 

58 ПАТ «Олександрійський ц/з» 3 283,9 35825 12,61 101 75,6 

  
ПАТ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 
3 171 20005 11,66 80 75,28 

60 ТОВ СГП «Білий колодязь» 3 109,8 13309 12,09 45 73,27 

61 ПАТ «Шепетівський ц/з» 2,85 196,1 25007 12,72 72 79,98 

62 ПАТ «Шамраївський ц/з» 2,6 77,9 9470 13,04 33 76,13 

63 ПАТ «Парафіївський ц/з» 2,25 125,6 16280 13,1 62 73,18 

64 ТОВ «Агрофірма «Удич» 2,1 86,9 10255 11,78 45 74,61 

65 ПАТ «Бродецький ц/з» 2 92,5 10912 11,78 51 75,2 

66 ПАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 2 80,5 10990 14,12 45 82,34 

67 ПАТ «Ланнівський ц/з» 2 134,8 19149 14,17 75 82,26 

68 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 95,9 10320 10,74 62 73,35 

69 «ТОВ «Кристал» (Браїлів) 1,76 71,4 8388 11,72 47 75,01 

70 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 126 15600 13,28 80 77,64 
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Додаток Е 

Показники роботи цукрових заводів в сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2009 року 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

Виробн. 

потужн., 

тис. т 

Перер. 

буряків, 

тис. т 

Вироб. 

цукру, 

тонн 

Вихід  

цукру, 

% 

Діб 

роботи 

Коеф. 

вилуч. 

цукру, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всього по Україні 180,47 9206,03 1267074 13,72 54 79,42 

                

  Група компаній «Укррос» 15,7 946,471 130236,7 13,76 66,5 81,4 

1 ПАТ «Чортківський ц/з» 7 427,419 59220,66 13,82 72,25 80,77 

2 ПАТ «Оржицький ц/з» 6 323,242 31090 13,5 59,92 81,01 

3 ПАТ СГП «Цукрове» 2,7 195,81 26926 13,81 67,54 82,55 

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 17,8 1525,69 225264,3 14,84 88,1 84,73 

4 ТОВ «Хмільницьке» 2,8 187,773 28430 15,12 69,6 84,64 

5 ВП «Глобинський ц/з» 3,2 349,028 50868,1 14,56 102,04 84,72 

6 ВП «Кобеляцький ц/з» 5,7 341,562 50925 14,91 63,61 84,86 

7 ВП «Яреськівський ц/з 3,2 419,306 60304 14,36 116 84,09 

8 ТОВ «Волочиськ-Агро» 2,9 228,023 34737,2 15,23 89,05 85,35 

  Група компаній«Мрія-центр» 20,8 714,733 74856,85 10,33 34 70,63 

9 ТОВ «Борщів-цукор» 3 74,544 7704,55 10,41 35 69,7 

10 ТОВ «Бучач-цукор» 2,8 39,859 3671,6 9,22 17 63,11 

11 ТОВ «Збараж-цукор» 3 128,972 14100,45 10,91 38,3 75,05 

12 ТОВ «Козова-цукор» 3 157,477 16600 10,51 50,4 71,84 

13 ТОВ «Ланівці-цукор» 3 62,96 6634,5 10,52 21 72,29 

14 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 250,921 26146,2 10,39 42,5 71,78 

  ПАТ «Укрпромінвест» 12 667,087 102812 15,45 68,3 77,01 

15 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 5 347,526 52710 15,13 77,54 77,97 

16 ПАТ «ПК «Поділля» 7 319,561 50380 15,77 59,1 76,06 

  ПАТ «Західна компанія «Дакор» 5,5 326,622 47206,6 14,42 62,2 81,82 

17 ПАТ СП «Нива» 5,5 326,622 47206,6 14,42 62,2 81,82 

  Фірма «Техно-центр» 4,5 36,976 4492,3 12,12 17 73,09 

18 ПАТ «Горохівський ц/з» 4,5 36,976 4492,3 12,12 17 73,09 

  
ПАТ «Компанія «Райз» ТОВ «Райз-

цукор» 
8 691,412 101259 14,6 101,04 83,15 

  Агрофірма «Світанок» 7,5 313,593 52528,1 16,7 46,4 87,57 

20 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5 327,49 33837,8 16,75 50 87,23 

21 ПАТ«Червонський цукровик» 2,5 76,103 12690,3 16,64 42,8 87,91 

  ТОВ «Подільські цукровари» 4,37 161,489 22361,3 13,79 41,6 78,56 

22 СП «Моївський цукор» 2,12 66,309 9016 13,58 36,04 78,56 

23 СП «Соколівський цукор» 2,25 95,18 13345,3 14 47,08 78,56 

  ПАТ «Карпати-інвест» 4,5 142,079 19050,7 13,59 38,7 76,61 

24 ПАТ «Турбів-цукор» 2,65 41,473 5744 13,93 21,7 79,41 

25 ПАТ«Юз.Миколаївська АПК» 1,85 100,606 13306,7 13,25 55,7 73,8 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4,3 217,03 29688,8 13,71 60,2 76,82 

26 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 1,8 93,762 13290,8 14,14 58,44 78,38 

27 ПАТ «Линовицький ц/к «Красний» 2,5 123,268 16398 13,28 62 75,25 

  НВФ «Сінтал Д» 3,15 42,024 5194 12,48 21,1 75,64 

28 Конгресівський ц/з 1,3 28,418 3444 12,1 30,9 72,88 

29 Пархомівський ц/з 1,85 13,606 1750 12,85 11,2 78,39 

30 
ПП «Європацукор» (Іваничівський 

ц/з 
3 81,95 9575 11,65 32,3 71,45 

31 ТОВ «УПК»ТОВ «Оберіг» 2,8 102,292 13485 13,15 38,2 78,32 
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Продовження додатку Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 
ПАТ «Первухінський ц/з» ПАТ 

«Харківська б/ф » 
2,5 121,794 18218 14,93 46,4 87,5 

33 
АКБ «Київ» ПАТ «Кагарлицький 

ц/з» 
2 77,254 12041,5 15,62 43,1 86,05 

34 
ПП «Овас-цукор» (Бабино-

Томахівський ц/з) 
2,15 140,756 18488,9 13,1 75,3 81,68 

35 
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» 

(Томашпільський ц/з) 
2 92,711 12176 13,1 47,3 77,74 

36 ТОВ «Вінпромтех» (Іллінецький ц/з) 1,84 52,801 6895 13,01 37,5 76,5 

37 ТОВ «Краєвид» (Згурівський ц/з) 1,8 106,531 14753,15 13,82 56,3 77,08 

38 
«Укрсіббанк» ПАТ «Новоіванівський 

ц/з» 
1,8 107,984 15975 14,74 101,1 82,14 

39 ТОВ «ПАНДА» (Селищанський ц/з) 2 279,043 32914 11,77 125,8 72,16 

40 
ТОВ «Призма-14» (Кашперівський 

ц/з) 
1,8 36,15 5171,8 14,23 25,8 77,83 

41 ТОВ «Радехів-цукор» 6,5 484,424 61898 12,75 85,9 78,73 

42 ПАТ «Теофіпольський ц/з» 6 280,35 36175 12,87 58 72,82 

43 ПАТ «Гнідавський ц/з» 5 212,22 33666,1 12,21 49 72,92 

44 ПАТ «Рокитнянський ц/з» 3 145,234 19966 13,72 53,5 78,34 

45 ПАТ «Олександрійський ц/з» 3 170,503 22368,5 13,1 54 77,36 

46 
ПАТ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 
2,57 151,2 17208 11,35 71 72 

47 ТОВ СГП «Білий колодязь» 3 91,2 11193 12,24 47,2 72,99 

48 ПАТ «Шепетівський ц/з» 2,85 133,056 20727 13,82 56,5 74,6 

49 ПАТ «Шамраївський ц/з» 2,6 76,678 11033,6 15,2 35 82,75 

50 ПАТ «Бродецький ц/з» 2 29,53 3874,9 13,1 35,8 74,51 

51 ПАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 2 40,247 5634,5 15,57 26 84,14 

52 ПАТ «Ланнівський ц/з» 2 132,417 18005 13,56 67,3 79,18 

53 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 9,202 1151,85 12,5 11,4 75,47 

54 «ТОВ «Кристал» (Браїлів) 1,76 72,402 9642 13,28 55 76,42 

55 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 100,178 13313,4 13,27 71,8 76,36 

56 ТОВ «Староконстянтинівцукор 3 95,775 13294,9 14,34 37,1 80,99 
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Додаток Ж 

Показники роботи цукрових заводів в сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2010 року 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

Виробн. 

потужн., 

тис. т 

Перер. 

буряків, 

тис. т 

Вироб. 

цукру, 

тис. т 

Вихід  

цукру, 

% 

Діб 

роботи 

Вироб. 

цукру на 

одиницю 

потужн. 

1 2 3 4 5 6 7 10 

  Всього по Україні 224,6 13030,7 1546,174 11,86 63,7 6,9 

                

  Група компаній «Укррос» 21,7 1030,1 116,4 11,66 53,1 5,36 

1 ПАТ «Чортківський ц/з» 7 551,9 59,6 10,77 81,8 8,5 

2 ПАТ «Оржицький ц/з» 6 177 21,4 12,56 35 3,7 

3 ПАТ СГП «Цукрове» 2,7 186,4 20,3 11 70,5 7,5 

4 ПАТ "Пальмірський ц/з" 6 114,8 14,1 12,29 25,1 2,4 

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 17,8 1556,5 198 12,72 84,2 11,1 

5 ТОВ «Хмільницьке» 2,8 293,7 37,8 12,84 98,7 13,5 

6 ВП «Глобинський ц/з» 3,2 315,5 41,6 13,19 73,7 13 

7 ВП «Кобеляцький ц/з» 5,7 356,1 45,9 12,9 58,7 8,05 

8 ВП «Яреськівський ц/з 3,2 293,4 38,4 13,08 85,2 12 

9 ТОВ «Волочиськ-Агро» 2,9 297,8 34,3 11,52 104,6 11,83 

  Група компаній«Мрія-центр» 23,2 1426,4 91,3 10,02 42,1 3,9 

10 ТОВ «Борщів-цукор» 3 97,2 9,7 10 39 3,2 

11 ТОВ «Бучач-цукор» 2,8 72,8 7,3 10,04 35 2,6 

12 ТОВ «Збараж-цукор» 3 152,7 15,6 10,19 52,5 5,2 

13 ТОВ «Козова-цукор» 3 121 12,2 10,07 44,3 4,1 

14 ТОВ «Ланівці-цукор» 3 89,6 9 10,03 35,5 3 

15 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 341,3 34,3 10,01 63,6 5,7 

16 ТОВ "Ц/з Городенка" 2,4 33 3,2 9,83 24,8 1,3 

  ПАТ «Укрпромінвест» 12 982,8 120,4 12,13 84,8 10 

17 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 5 402,6 46,6 11,57 78,5 9,3 

18 ПАТ «ПК «Поділля» 7 580,2 73,8 12,68 91 10,5 

19 
ПАТ «Західна компанія «Дакор»  
ТОВ СП «Нива» 

5,5 481,2 56,6 11,74 94,7 10,3 

20 ПАТ «Горохівський ц/з» 4,5 245,7 28,8 11,68 48 6,4 

21 
ПАТ «Компанія «Райз» ТОВ «Райз-

цукор» 
8 534,6 76,1 14,2 68 9,5 

  Агрофірма «Світанок» 7,5 314,2 45,2 14,32 50,75 6 

22 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5 194,8 28,3 14,5 42,5 5,7 

23 ПАТ«Червонський цукровик» 2,5 119,4 16,9 14,14 59 6,7 

  ТОВ «Подільські цукровари» 5,77 698,8 41,7 10,39 77,9 7,2 

24 СП «Моївський цукор» 2,12 176 18,4 10,44 92 8,7 

25 СП «Соколівський цукор» 2,25 159 16,8 10,53 88,3 7,5 

26 СП "Капустянський цукор" 1,4 63,8 6,5 10,21 53,3 4,6 

  ПАТ «Карпати-інвест» 4,5 271,9 30,2 11,1 68,2 6,7 

27 ПАТ «Турбів-цукор» 2,65 99,8 11,1 11,08 37,8 4,2 

28 ПАТ«Юз.Миколаївська АПК» 1,85 172,1 19,1 11,12 98,5 10,3 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4,3 267,5 32,8 12,26 73,1 7,6 

29 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 1,8 124,6 14,8 11,92 72,7 8,2 

30 ПАТ «Линовицький ц/к «Красний» 2,5 142,9 18 12,59 73,5 7,2 

  НВФ «Сінтал Д» 3,15 72,8 8,6 10,9 35,3 2,73 

31 Конгресівський ц/з 1,3 20,8 1,8 8,74 22,7 1,4 

32 Пархомівський ц/з 1,85 52 6,8 13,11 47,8 3,7 

33 Агро-Вільд Січневий ц/з 1,5 104,5 13,5 12,87 79,2 9 
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 4 5 6 7 10 

34 
ПП «Європацукор» (Іваничівський 

ц/з) 
3 202,4 23,5 11,56 79 7,8 

35 ТОВ «Референт» Жашківський 2,8 103,2 13,4 12,98 52,6 4,8 

36 
ПАТ «Харківська б/ф » ПАТ 

«Первухінський ц/з» 
2,5 94,2 14,7 11,38 49,3 4,3 

37 АКБ «Київ» ПАТ «Кагарлицький ц/з» 2 158,1 21,5 13,69 78,7 10,8 

38 
ПП «Овас-цукор» (Бабино-

Томахівський ц/з) 
2,15 190,2 19,1 10,01 110 8,9 

39 
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена 

долина» (Томашпільський ц/з) 
2 214 23,7 11,02 111,9 11,85 

40 ТОВ «Вінпромтех»(Іллінецький ц/з) 1,84 142,1 16,5 11,56 92,8 8,97 

41 ТОВ «Краєвид» (Згурівський ц/з) 1,8 156,9 19,8 12,59 72,7 11 

42 
«Укрсіббанк» ПАТ «Новоіванівський 

ц/з» 
1,8 90,5 10,5 11,56 67,3 5,8 

  ТОВ «ПАНДА» 7,75 452,2 50,3 11,08 60,6 6,49 

43 Селищанський ц/з 2 217,1 24,4 11,22 85,7 12,2 

44 Цибулівський ц/з 3 107 11,8 11,01 43 3,9 

45 Тальнівський ц/з 2,75 128,1 14,1 11 53,2 5,1 

46 ТОВ «Призма-14» (Кашперівський ц/з) 1,8 96,2 12,6 13,01 63,5 7 

47 ТОВ «Радехів-цукор» 6,5 676,9 78,8 11,61 104,3 12,12 

48 ПАТ «Теофіпольський ц/з» 6 451,8 52,5 11,6 83,8 8,75 

49 ПАТ «Гнідавський ц/з» 5 648 39,3 11,3 78,8 7,86 

50 ТОВ "ВІК-Р.С.Ф. Миронівка 2,6 63,3 7,6 12,03 49,3 2,92 

51 ПАТ «Рокитнянський ц/з» 3 212 27 12,73 79,1 9 

52 ПАТ «Олександрійський ц/з» 3 251,2 28,9 11,48 76,3 9,63 

53 
ПАТ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 
2,57 201,3 22 10,9 73 8,56 

54 ТОВ СГП «Білий колодязь» 3 69,4 6,2 8,97 30,5 2,07 

55 ПАТ «Шепетівський ц/з» 2,85 217,7 26,6 12,35 81 9,34 

56 ПАТ «Шамраївський ц/з» 2,6 86,2 9,9 11,77 37,6 3,81 

57 ПАТ «Бродецький ц/з» 2 85 10,2 12,01 47,4 5,1 

58 ПАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 2 87 10,7 13,35 51 5,35 

59 ПАТ «Ланнівський ц/з» 2 138,5 16,8 12,09 75,1 8,4 

60 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 73,8 9,4 12,78 50,5 5,22 

61 «ТОВ «Кристал» (Браїлів) 1,76 67,5 7,2 10,62 59,5 4,09 

62 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 122,8 15,3 12,42 80,3 9 

63 ТОВ "Клембівський ц/з" 1,7 61,9 6 9,73 49,4 3,53 

64 ТОВ «Староконстянтинівцукор 3 207,7 26,1 12,59 73,7 8,7 

65 ТОВ ТК "Урожай" 1,85 30,2 3 10,08 44,8 1,6 

66 Красносілківський ц/з 1,7 66,4 7,1 10,71 59,8 4,2 

67 Удицька філія 2,1 17 1,7 10,22 17,9 0,8 

68 Яготинський ц/з "Спецтехніка" 3,42 60,7 7,4 12,2 27 2,16 

69 ДП "Нафком-Агро" Оріхівка 1,3 5,3 0,6 9,98 24 0,5 

70 ТОВ "УК.АЗ.-Дружба" 3 114,8 14,6 12,74 59,1 4,87 

71 ГІСП "Явір" Мурафа 0,75 50,5 5,64 11,2 78 7,52 

72 ПАТ "Носівський ц/з" 1,8 113,2 15,35 13,58 72,5 8,53 

73 ПАТ "Ц/з Хрещатик" 2,7 81,9 8,65 10,52 41 3,2 
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Додаток З 

Показники роботи цукрових заводів у сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2011 року 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

Виробн. 

потужн., 

тис. т 

Перер. 

буряків, 

т 

Вироб. 

цукру, т 

Вихід 

цукру, 

%    

Діб 

роботи 

Коеф. 

вилуч. 

цукру, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всього по Україні 240,2 17364,6 2330952 13,46 75,1 78,98 

                

  ТОВ «Кернел Трейд» 21,8 1216,6 161712 13,34 65,2 78,91 

1 ПАТ «Чортківський ц/з» 7 453,7 57222 12,58 67,3 76,18 

2 ПАТ «Оржицький ц/з» 6 321 45010 13,95 60,2 80,67 

3 ПАТ СГП «Цукрове» 2,8 250,1 34491 13,81 88,8 80,84 

4 ПАТ "Пальмірський ц/з" 6 191,8 24989 13 44,6 77,93 

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 29 2567,4 370861 14,39 92,3 82,91 

5 ТОВ «Хмільницьке» 3,3 335,6 49730 14,78 108,5 83,19 

6 ВП «Глобинський ц/з» 5,2 522,6 72935 13,95 102,1 80,02 

7 ВП «Кобеляцький ц/з» 6,6 569,8 83366 14,6 89 82,66 

8 ВП «Яреськівський ц/з 4 409 58142 14,19 106,8 85,38 

9 ТОВ «Волочиськ-Агро» 5 415,6 62069 14,92 98,3 85,34 

10 ПАТ "Новоіванівський" 1,9 138,8 19483 14,04 68,9 80,95 

11 ТОВ "АК Савинська" 3 176 25136 14,22 72,2 82,8 

  Група компаній«Мрія» 23,3 1309,2 157568 11,88 58,9 74,53 

12 ТОВ «Борщів-цукор» 3 153,5 18026 11,72 62 74,23 

13 ТОВ «Бучач-цукор» 2,8 109,9 12103 10,99 47 69,74 

14 ТОВ «Збараж-цукор» 3 228,6 29053 12,72 69,8 79,86 

15 ТОВ «Козова-цукор» 3 178,3 21638 12,11 60,4 75,38 

16 ТОВ «Ланівці-цукор» 3 197 23872 12,08 62,5 75,41 

17 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 383,3 46087 12 73,8 74,17 

18 ТОВ "Ц/з Городенка" 2,5 58,6 6789 11,57 37 72,93 

  Концерн «Укрпромінвест» 13,2 1314,3 189317 14,35 106,3 80,48 

19 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 6 570,2 80573 14,1 105,5 80,07 

20 ПАТ «ПК «Поділля» 7,2 744,1 108744 14,59 107,1 80,89 

  ТОВ "Укрлендфармінг" 14 1285,1 186748 14,66 95,4 83,42 

21  Дубенська філія 5,5 458,3 68421 14,91 91,1 85,21 

22 Червонозаводська -Лохвиця 8,5 826,8 118327 14,41 99,6 81,63 

  Агрофірма «Світанок» 7,53 522,9 81602 15,61 75,3 83,66 

23 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5,03 331,1 40307 15,46 70 83,09 

24 ПАТ«Червонський цукровик» 2,5 191,8 30295 15,76 80,6 84,23 

  ТОВ «Подільські цукровари» 6,6 525,5 74642 14,07 82,2 82,56 

25 СП «Моївський цукор» 2,7 201,2 28340 14,06 79,6 81,87 

26 СП «Соколівський цукор» 2,5 202,8 30004 14,76 83,6 84,75 

27 СП "Капустянський цукор" 1,4 121,5 16298 13,4 83,3 81,07 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4 333,1 43665 13,08 82 76,97 

28 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 2 148,7 19567 13,1 74,5 77,73 

29 ПАТ«Линовиця ц/к «Красний» 2 184,4 24098 13,05 89,5 76,21 

  ТОВ «ПАНДА» 8,25 742,6 90925 12,2 96 76,02 

30 Селищанський ц/з 2,5 279,1 34795 12,43 110,3 77,63 

31 Цибулівський ц/з 3 247,1 30036 12,14 90,5 75,93 

32 Тальнівський ц/з 2,75 216,4 26094 12,03 87,3 74,51 

33 ПАТ «Радехів-цукор» 7 841 111881 13,27 126 80,87 

34 ПАТ "Теофіпольський ц/з" 6 560 76950 13,71 97,6 77,99 

35 ПАТ "Гнідавський ц/з" 5,05 360,3 48029 13,17 96,4 73,29 

36 ПАТ «Горохівський ц/з» 4,5 216,9 28115 12,93 48 77,05 
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 ПП «Європацукор» Іваничі ц/з 3 206,5 25836 12,48 80,3 74,51 

38 «ТОВ «Кристал» (Браїлів) 1,58 83,3 11295 13,53 60,2 80,05 

39 ТОВ"Агропродінвест"Ободівка 1,5 23,1 2950 12,9 23,1 75,17 

40 
ТОВ «АК «Зелена долина» 

(Томашпільський ц/з) 
2,3 218,4 28800 13,16 93,2 80,07 

41 ТОВ "Іллінецький ц/з" 1,85 153,1 17686 11,52 89,5 72,2 

42 ПАТ «Бродецький ц/з» 2 148,4 19702 13,24 81,6 79,42 

43 ПАТ «Турбів-цукор» 2,65 110,9 12941 11,66 44 71,48 

44 ПАТ«Юз.Миколаївська АПК» 1,85 174,6 21278 12,2 91,5 72,72 

45 Красносілківський ц/з 1,77 83,8 11028 13,18 55,5 78,05 

46 ТОВ «Краєвид» (Згурівський ц/з) 2 173,4 23155 13,32 72 79,25 

47 ТОВ «Призма-14 (Кашперівський ц/з) 1,7 119,5 15584 13,01 77,5 75,93 

48 Агро-Вільд Січневий ц/з 1,5 150,5 19232 12,76 110,7 74,89 

49 ПАТ «Кагарлицький ц/з» 2 157,1 19700 12,58 81 75,53 

50 ПАТ «Шамраївський ц/з» 2,6 149,4 19571 13,16 60,4 77,78 

51 ПАТ «Рокитнянський ц/з» 3 243 31703 13,04 86 78,88 

52 ТОВ "ВІК-Р.С.Ф. Миронівка 2,6 57,2 6918 12,13 40,5 72,85 

53 ТДВ "Узинський ц/з" 1,7 100,6 12470 12,4 77,8 72,35 

54 Яготинський ц/з "Спецтехніка" 3 106,5 13559 12,71 41,5 76,8 

55 2 ім. Петровського 3 159,8 21287 13,29 71,1 77,79 

56 ПАТ «Олександрійський ц/з») 3 282 36019 12,77 96,8 74,67 

57 
ПАТ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 
2,55 269,9 33980 12,56 86 75,82 

58 
ПП «Овас-цукор» (Бабино-

Томахівський ц/з) 
2,5 200 26038 12,99 96,7 77,62 

59 ПАТ "Корнинський ц/з" 1,7 39,8 4743 12,03 38,7 68,69 

60 ПАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 2 100,2 12644 14,15 56,7 80,56 

61 ПАТ «Ланнівський ц/з» 2 234,5 32270 13,64 118 80,45 

62 ТОВ "Бужанський цукор" 1,5 78,7 9935 12,6 61 77,76 

63 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 60 7191 12 59 72,7 

64 ТОВ «ВІГ Жашківський ц/з»  2,8 125 15385 12,3 49,6 75,63 

65 ПАТ «Шепетівський ц/з» 3 183,7 25506 13,94 66 78,24 

66 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 90,1 12555 13,9 59,8 81,04 

67 ТОВ "Клембівський ц/з" 1,71 88,8 12202 13,98 65,7 77,69 

68 ТОВ «Староконстянтинівцукор 3,5 202,2 27730 13,7 64,3 78,25 

69 Конгресівський ц/з 1,3 21,9 2128 9,69 34,8 58,86 

70 ПАТ «Первухінський ц/з» 2,8 184,5 27824 13,96 72,7 83,64 

71 ТОВ СГП «Білий колодязь» 3 127,2 14016 11 45 66,18 

72 ГІСП "Явір" Мурафа 0,75 85,6 11233 13,1 121,7 73,07 

73 ДП "Нафком-Агро" Оріхівка 1,3 15,1 1492 9,97 24,7 51,22 

74 ТОВ"УКАЗ.-Дружба" Угроїди 1,76 85,9 9969 11,66 68,2 74,99 

75 Вел.Октябрський 3 203,7 24747 12,14 86 77,66 

76 ПАТ "Носівський ц/з" 2 182,9 25084 13,7 92,8 82,04 

77 ПАТ "Ц/з Хрещатик" 2,7 88,4 10550 11,89 41,5 72,13 
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Додаток К 

Показники роботи цукрових заводів в сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2012 року 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

Виробн. 

потужн., 

тис. т 

Перер. 

буряків, 

тис. т 

Вироб. 

цукру, 

тис. т 

Вихід 

цукру, 

% 

Діб 

роботи 

Коеф. 

вилуч. 

цукру, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всього по Україні 212,88 17169,1 2226,376 12,95 80,68 78,69 

                

  ТОВ «Кернел Трейд» 19 918,77 119,42 13,12 53,3 81,12 

1 ПАТ «Чортківський ц/з» 7 415,92 51,12 12,26 64,14 79,29 

2 ПАТ «Оржицький ц/з» 6 257,62 31,51 14,16 47,54 84,16 

3 ТДВ "Пальмірський ц/з" 6 245,23 31,79 12,93 48,21 79,9 

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 32 3109,3 429,893 13,77 103,8 81,29 

4 ТОВ «Хмільницьке» 3,5 389,2 54,559 14 112,2 82,43 

5 ВП «Глобинський ц/з» 5,5 602,5 83,41 13,83 118,9 81,86 

6 ВП «Кобеляцький ц/з» 7,5 677,8 93,875 13,82 95,54 82,51 

7 ВП «Яреськівський ц/з 4,2 483,8 64,935 13,37 129 79,74 

8 ТОВ «Волочиськ-Агро» 5,5 630,9 88,357 13,98 117,42 82,86 

9 ПАТ "Новоіванівський" 2,5 210,8 29,347 13,9 90,5 82,06 

10 ТОВ "АК Савинська" 3,3 114,3 15,41 13,49 63,12 80,14 

  Група компаній«Мрія» 23,3 1455,5 167,413 11,44 67,12 74,1 

11 ТОВ «Борщів-цукор» 3 152,6 18,409 12,03 62 76,33 

12 ТОВ «Бучач-цукор» 2,8 78,3 8,653 11,02 33,5 71,67 

13 ТОВ «Збараж-цукор» 3 256,5 29,525 11,44 83,92 78 

14 ТОВ «Козова-цукор» 3 263,8 31,8 12,02 92,2 75,96 

15 ТОВ «Ланівці-цукор» 3 153,5 17,308 11,25 57,5 74,36 

16 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 493 55,253 11,19 109 72,81 

17 ТОВ "Ц/з Городенка" 2,5 57,8 6,465 11,16 31,7 69,58 

  Концерн «Укрпромінвест» 14,76 1089,3 162,279 15,03 85,5 81,02 

18 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 7,36 688 99,021 14,35 113,5 79,71 

19 ПАТ «ПК «Поділля» 7,4 401,3 63,258 15,7 57,5 82,32 

  ТОВ "Укрлендфармінг" 14 1532,7 207,727 13,54 107,1 83,35 

20  Дубенська філія 5,5 556,8 73,053 13,1 102,2 83,74 

21 Червонозаводська -Лохвиця 8,5 975,9 134,674 13,98 112 82,96 

  Агрофірма «Світанок» 7,53 486,1 68,437 14,08 65,28 82,95 

22 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5,03 282,6 39,291 13,87 59,3 82,28 

23 ПАТ«Червонський цукровик» 2,5 203,5 29,146 14,29 71,25 83,61 

  ТОВ «Подільські цукровари» 6,6 513,4 69,441 13,47 73,72 78,87 

24 СП «Моївський цукор» 2,7 230,6 31,343 13,57 82,17 78,85 

25 СП «Соколівський цукор» 2,5 160,8 21,97 13,63 64,46 79,66 

26 СП "Капустянський цукор" 1,4 122 16,128 13,2 74,54 78,11 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4 360,6 44,72 12,4 83,77 75,86 

27 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 2 161,5 20,71 12,75 76,54 77,53 

28 ПАТ«Линовиця ц/к «Красний» 2 199,1 27,01 12,04 91 74,18 

  ТОВ «ПАНДА» 8,25 789 100,85 12,78 92,4 78,81 

29 Селищанський ц/з 2,5 363,3 46,157 12,67 126,5 79,08 

30 Цибулівський ц/з 3 184,9 23,984 12,94 63 77,48 

31 Тальнівський ц/з 2,75 240,8 30,709 12,73 87,7 79,87 

32 ТОВ «Радехів-цукор» 7 1083 134,873 12,42 160,04 74,89 

33 ПАТ "Теофіпольський ц/з" 6 538,4 66,49 12,32 98,25 77,32 

34 ПАТ "Гнідавський ц/з" 5 407,5 53,109 11,99 110,1 73,29 

35 ПАТ «Горохівський ц/з» 5 176,2 20,969 11,87 41 73,79 

36 ПП «Європацукор» Іваничі ц/з 3 192,1 23,306 12,1 74 75,66 
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Продовження додатку К 
1 2 3 4 5 6 7 8 

37 
ТОВ «АК «Зелена долина» 

(Томашпільський ц/з) 
2,3 174,6 24,53 14,01 74,3 81,81 

38 ТОВ "Іллінецький ц/з" 1,85 175,9 22,355 12,69 88 77,11 

39 ТОВ«Юз.Миколаївська АПК» 1,85 244,2 29,275 12,01 117,4 72,06 

40 ТОВ «Краєвид»  (Згурівка) 2 238,3 29,12 12,19 92,4 77,72 

41 ТОВ «Призма-14» Кашперівка 1,7 89,2 12,06 13,5 56,8 78,5 

42 Агро-Вільд Січневий ц/з 1,5 213,4 26,049 12,21 139,5 77,42 

43 ПАТ «Кагарлицький ц/з» 2 128,8 17,022 13,21 58,4 79,38 

44 ТДВ «Шамраївський ц/з» 2,6 175,1 22,384 12,83 69 77,74 

45 ПАТ «Рокитнянський ц/з» 3 188 25,615 13,6 65,1 80,68 

46 ТДВ "Узинський ц/з" 1,7 109,3 13,247 12,11 80 73,92 

47 2 ім. Петровського 3 76,7 8,218 10,69 30,6 66,88 

48 ТОВ «Олександрійський ц/з») 3 190,1 22,78 11,98 73,5 74,33 

49 
ТОВ «Новомиргородський цукор» 

(Капітанівський) 
2,55 310,7 37,41 12,01 96,8 73,94 

50 ПП «Овас-цукор» Б.-Томахівка 2,5 190,6 21,604 11,31 93,5 72,49 

51 ПАТ «Ц/з ім.Цюрупи» 2 152,1 19,852 13,03 67,2 82,5 

52 ПП «Ланнівський ц/з» 2 132,3 17,583 13,25 68,5 80,82 

53 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 83,3 10,974 13,14 50,6 81,25 

54 ТОВ «Шепетівський цукор» 3 237,5 28,445 11,95 79 73,36 

55 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 131 15,999 12,2 81,4 78,04 

56 ТОВ «Староконстянтинівцукор 3,5 283,5 35,753 12,6 83 78,32 

57 ПАТ «Первухінський ц/з» 2,8 142,4 18,618 13,05 52,1 83,66 

58 ТОВ СГП «Білий колодязь» 3 161,1 18,68 11,56 62,5 73,85 

59 ГІСП "Явір" Мурафа 0,75 71,1 8,156 11,41 89 72,14 

60 Вел.Октябрський 3 165,2 19,526 11,8 66,5 77,12 

61 ТОВ "Носівський ц/з" 2 158,5 21,158 13,36 81,3 79,03 

62 ТОВ «Заплазький ц/з» 2,8 149,1 18,726 12,53 56 76,25 

63 
ПП «Цукровик-Агро» (Пархомівський 

ц/з) 
1,8 144,9 16,309 11,93 86 72,89 
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Додаток Л 

Показники роботи цукрових заводів в сезон переробки цукрових буряків 

урожаю 2013 року 

№

№ 
Найменування підприємства, компанії 

Виробн. 

потуж-

ть, тис. т 

Перер. 

буряків, 

тис. т 

Вироб. 

цукру, 

тис. т 

Вихід 

цукру,

% 

Діб 

роботи 

Коеф. 

вилуч. 

цукру, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всього по Україні 134,42 9061,3 1212,135 13,35 64,8 80,71 

                

  ТОВ«Фірма «Астарта-Київ» 32 2186,8 305,336 13,79 69,4 82,68 

1 ТОВ «Хмільницьке» 3,5 278,4 39,058 14,02 80,22 82,99 

2 ВП «Глобинський ц/з» 5,5 435,7 61,175 14,03 76,56 83,43 

3 ВП «Кобеляцький ц/з» 7,5 496,8 70,602 14,18 67,41 84,52 

4 ВП «Яреськівський ц/з 4,2 379,3 51,058 13,41 91,37 82,63 

5 ТОВ «Волочиськ-Агро» 5,5 369,6 53,163 14,34 66,96 83,86 

6 ПАТ "Новоіванівський" 2,5 145 19,801 13,67 70,54 81,78 

7 ТОВ "АК Савинська" 3,3 82 10,479 12,89 32,54 79,52 

  Група компаній«Мрія» 12 625 80,844 12,77 53,46 81,41 

8 ТОВ «Збараж-цукор» 3 157,5 20,561 13,03 48,79 83,09 

9 ТОВ «Козова-цукор» 3 125 15,299 12,21 42,46 77,85 

10 ТОВ «Хоростків-цукор» 6 342,5 44,984 13,08 69,13 83,29 

  Компанія «Укрпродінвест» 14,76 1193,6 160,181 13,41 84,96 81,26 

11 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» 7,36 633,4 82,346 12,97 93,66 80,42 

12 ПАТ «ПК «Поділля» 7,4 560,2 77,835 13,85 76,25 82,09 

  Агрофірма «Світанок» 7,53 529,9 75,069 14,18 61,57 84,1 

13 ПАТ «Саливонківський ц/з» 5,03 358 42,483 14,08 67,5 83,6 

14 ПАТ«Червонський цукровик» 2,5 171,9 17,586 14,27 55,63 84,6 

  ТОВ «Подільські цукровари» 6,6 393,7 47,687 12,07 53,35 52,76 

15 СП «Моївський цукор» 2,7 177,8 21,58 12,12 59,54 76,71 

16 СП «Соколівський цукор» 2,5 124,4 15,025 12,02 47 77,46 

17 СП "Капустянський цукор" 1,4 91,5 11,082 12,07 53,5 77,81 

  ТОВ «ПАНДА» 2,5 333,3 42,3 12,65 125,5 78,76 

18 Селищанський ц/з 2,5 333,3 42,3 12,65 125,5 78,76 

  ТОВ «Галс-ЛТД»  4 317,8 40,94 12,8 66,7 78,42 

19 ПАТ«Гор.Пустоварівський » 2 178,7 23,479 13,07 76,83 79,2 

20 ПАТ«Линовиця ц/к «Красний» 2 139,1 24,461 12,52 56,5 77,63 

  ТОВ «Радехівський цукор» 14,6 1281,4 182,542 14,07 90,06 81,92 

21 Радехівське виробництво 7,5 929,8 134,278 14,44 129,04 81,65 

22 Чортківське виробництво 7,1 351,6 48,264 13,69 51,08 82,19 

23 ПАТ "Теофіпольський ц/з" 6 275,4 34,56 12,52 46,5 77,34 

24 ПАТ "Гнідавський ц/з" 5 331,2 51,448 13,62 90,51 78,07 

25 ПП «Європацукор» Іваничі ц/з 3 100,1 13,121 13,08 36,96 76,98 

26 ТОВ «АК «Зелена долина» 2,3 114,4 13,965 12,17 51,88 78,81 

27 ТОВ "Іллінецький ц/з" 1,85 131 15,77 12,01 68,54 77,69 

28 ТОВ«Юз.Миколаївська АПК» 1,85 166,5 19,972 12,01 78,63 72,09 

29 ТДВ "Узинський ц/з" 1,7 129,3 14,903 11,55 85,92 71,57 

30 2 ім. Петровського 3 48,8 5,092 10,4 26,63 65,98 

31 ТОВ «Олександрійський ц/з») 3 218,1 26,205 12,05 68,17 75,23 

32 ПАТ «Сігне-Центр» 2 133,9 18,015 13,45 56 82,96 

33 ДП «Іваньківський ц/з» 1,8 33,9 4,072 12 21,92 76,42 

34 ПАТ «Красилівський ц/з» 1,7 89,2 10,884 12,17 59,54 76,86 

35 ТОВ «Староконстянтинівцукор 3,5 162,2 21,551 13,26 45,38 78,97 

36 ГІСП "Явір" Мурафа 0,75 67,7 7,546 11,11 97,08 74,49 

37 ТОВ "Носівський ц/з" 2 65,3 8,954 13,78 33,13 81,74 

38 ТОВ «Юкрейн шугар компані» 3 132,8 17,178 12,9 55,04 82,13 
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Додаток М 

Оцінка впливу груп чинників на трудову мотивацію працівника 

здійснюється за 4-бальною шкалою (відповідно 4 – найсильніший вплив,…, 1 – 

найслабший). 

Таблиця 1 

Бальна оцінка впливу груп чинників на трудову мотивацію 

№ 
Група мотиваційних 

чинників 

Бал 

від 1 до 4 

Коефіцієнт важливості групи чинників (стовпчик 3 / 

4) від  до 1 

1 2 3 4 

1. Чинники доходу   

2. Чинники інтересу   

3. Чинники зручності   

4. Чинники статусу   
 

Оцінка впливу чинників груп на трудову мотивацію працівника 

здійснюється за 5-ти бальною шкалою (відповідно 5 – дуже впливає, 4 – 

впливає, 3 – швидше впливає, ніж не впливає, 2 – швидше не впливає, ніж 

впливає, 1 – не впливає, але так, щоб сума балів не перевищувала 10). 

Таблиця 2 

Бальна оцінка впливу чинників груп на трудову мотивацію 
№ Чинники групи доходу Бал 

1. Робота добре оплачується  

2. Робота дає можливість додаткового доходу  

3. Оплата праці справедливо пов’язана з результатами роботи  

4. Суттєві додаткові пільги  

5. Гарантована заробітна плата  

 Сума балів  

 Чинники групи зручності  

1. Робота залишає сили і час для особистого життя  

2. Робота без особливої напруги та стресів  

3. Місце знаходження роботи зручно розташоване  

4. Затишні, комфортні, не шкідливі умови роботи  

5. Гнучкий робочий час  

 Сума балів  

 Чинники групи статусу  

1. Хороші шанси службового зростання  

2. Добра репутація фірми  

3. Престижність посади  

4. Визнання, підтримка добре виконаної роботи  

5. Висока міра відповідальності та важливості роботи  

 Сума балів  

 Чинники групи інтересу  

1. Робота викликає особистий інтерес  

2. Робота відповідає здібностям і нахилам  

3. Робота зобов’язує розвивати свої здібності  

4. Робота творча, цікава  

5. Робота з людьми, які подобаються  

 Сума балів  
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