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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АНОТАЦІЯ. Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку га-
лузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних
і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати нау-
ково-технологічний супровід глибоких змін у спиртовому виробництві,
низька інноваційна активність підприємств.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації, інноваційний розвиток, стратегія іннова-
ційного розвитку, ефективність діяльності

Essential «brake» on a way of innovative development of the spirit branch
is the big deficiency of budgetary financing of researching and design
establishments which should provide scientifically-technological support
of radical changes in spirit manufacture, low innovative activity of the
enterprises.
KEY WORDS: innovations, innovative development, strategy of innova-
tive development, efficiency of activity.

Вступ. В економічній теорії та практиці досить широко висвіт-
люються питання інноваційних процесів, джерел інновацій, інно-
ваційного менеджменту. Разом з тим, деякі важливі теоретико-
методичні та прикладні аспекти в цьому напрямку ще не дістали
належного висвітлення. Потребують подальших досліджень пи-

© Н. С. Коткова, 2010



80

тання впорядкування понятійно-категоріального апарату, форму-
вання інноваційно-активних підприємств, визначення стратегіє-
утворюючих факторів розвитку, побудови системи управління з
урахуванням моделювання інноваційної активності та показників
її оцінки. Особливо гостро ці питання постали в світлі останніх
подій, пов’язаних з подоланням економічної кризи в Україні.

Постановка проблеми. Дослідженню інновацій на макро- та
мікрорівні присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних
учених: В. Александрова, Л. Антонюк, І. Балабанова, Ю. Бажал,
О. Бутнік-Сіверського, С. Валдайцева, В. Василенко, А. Гальчин-
ського, В. Гейця, Н. Гончарової, С. Ілляшенко, С. Ільєн-
кової, С. Кузнєцової, С. Покропивного, Р. Фатхутдінова, І. Феду-
лової, Л. Федулової, А. Смітта, Т. Стюарта, Б. Твісса, Дж. Шум-
петера та ін.

Головною метою інноваційного розвитку спиртової промис-
ловості є виведення галузевого виробництва на сучасний науко-
во-технічний рівень, притаманний економікам розвинутих країн,
який забезпечує його інтеграцію у світове виробництво, підви-
щення конкурентоспроможності продукції. З цією метою наказом
Міністерства аграрної політики України від 16.10.2007 р. № 738
була затверджена Програма розвитку спиртової галузі на 2007—
2011 роки, яка передбачає виробництво спирту ректифікованого,
спирту етилового ректифікованого абсолютованого, спирту тех-
нічного, спиртовмісної продукції технічного призначення, біо-
етанолу, біопалива та іншої супутньої продукції, що дозволить
завантажити надлишкові потужності спиртових заводів.

Результати дослідження. Головним в напрямку інноваційно-
го розвитку енергозберігаючих технологій є розробка і впрова-
дження заходів по зменшенню витрат паливно-енергетичних ре-
сурсів на підприємствах, до яких слід віднести:

1. Впровадження технології низькотемпературної гідро-фер-
ментативної обробки крохмалевмісної сировини для зменшен-
ня енергетичних витрат на 30 відсотків на стадії підготовки си-
ровини.

2. Встановлення нових паросилових установок (нових котлів).
3. Встановлення рекуперативних теплообмінників для органі-

зації теплообміну між технологічними потоками для ефективного
використання їх теплового потенціалу.

4. Впровадження енергозберігаючих брагоректифікаційних ус-
тановок, у тому числі з елементами, що працюють під вакуумом
(БРУВАК), зменшує використання пари до 50 відсотків на стадії
перегонки і ректифікації.
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5. Впровадження технології виробництва «нейтрального»
спирту, зменшує питомі витрати теплової енергії на 18—22 від-
сотки на стадії перегонки і ректифікації.

6. Впровадження технології відбору домішок на ділянці пере-
гонки бражки.

7. Пароінжекція барди або закритий обігрів бражної колони.
8. Встановлення цівково-нішевих пальників на котлах, змен-

шує витрати газу на 5—7 відсотків на одиницю продукції.
9. Модернізація котельного обладання для можливості ви-

користання палива рідкого та твердого вітчизняного вироб-
ництва.

10. Встановлення ефективних теплоутилізаторів вихідних по-
токів котельних.

11. Впровадження технології переробки вологої кукурудзи на
підприємствах (дозволяє переробляти свіже зібрану сировину без
попередньої сушки).

12. Встановлення частотних перетворювачів для зменшення
витрат електричної енергії.

13. Впровадження комплексної переробки сировини.
14. Розробка кожним підприємством Технічного регламенту на

виробництво спирту ректифікованого із харчових видів сировини
частина 1, підготовка сировини та зброджування.

Перспективним напрямком інноваційного розвитку спиртової
промисловості є технічне та технологічне переозброєння підпри-
ємств. Базою для цього є заходи, здійснені у спиртовій промис-
ловості по переозброєнню до 2008 року як основи інноваційної
активності.

Для забезпечення виробництва цієї кількості біоетанолу (1000
тис. тонн за мінусом 218 тис. тонн) 782 тис. тонн необхідно:

кукурудзи — 2 737 тис. тонн
або цукрового буряку — 14 996 тис. тонн.
або цукрового сорго — 10 998 тис. тонн.
Довідково: для виробництва 1 тонни біоетанолу необхідно ку-

курудзи — 3,5 тонн.
Для технологічного забезпечення виробництва біоетанолу та

його використання при виробництві біопалив необхідно розроби-
ти нормативно-технічну документацію.

Сім підприємств, обладнання яких морально та фізично зно-
шене і які не забезпечують випуску конкурентоспроможної про-
дукції, підлягають ліквідації, а в разі залучення інвестицій мо-
жуть бути перепрофільовані на виробництво іншої продукції
(табл. 1).
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Таблиця 1
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЮ

НА ВИПУСК ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ

№ Підприємство
Річна

потужність,
тис. дал.

Дата зупинки
виробництва спирту

1
ДП Калинівський експерименталь-
ний завод по фракціонуванню олії
та жирів

2035 3 травня 2001 року

2 ДП Маловисківський спиртовий
завод 550 3 грудня 2004 року

3 ДП Карапчівський спиртовий за-
вод 915 3 грудня 2005 року

4
Івано-Франківське обласне дер-
жавне об’єднання спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості

1372 3 січня 2003 року

5
Чернівецьке обласне державне
об’єднання спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості

1 045 3 серпня 2005 року

6 ДП Чечельницький спиртовий завод 513 3 листопада 2007
року

7 ДП Крисківський спиртовий завод 464 3 січня 2007 року

Всього 6894 ×

Зазначені підприємства можуть бути перепрофільовані на ви-
робництво біоетанолу або іншої продукції в разу залучення інве-
стицій.

З метою заміщення чверті природного газу та зменшення про-
мислових відходів, зокрема післяспиртової нативної барди, на спир-
тових заводах передбачено організувати виробництво біогазу.

На підприємствах спиртової галузі відходом виробництва є піс-
ляспиртова нативна барда, з якої можна виробляти біогаз.

У 2010 році заплановано впровадження виробництво біогазу
на 11 підприємствах спиртової промисловості (Сторонибабський,
Немирівський, Воютицький, Вузлівський, Червонослобідський,
Вишняківський, Уладівський, Дублянський, Борщівський, Вели-
колюбінський, Суходільський). Загальна кількість біогазу в екві-
валенті природного газу, який буде вироблений на даних підпри-
ємствах за рік, складе близько 19 100 тис. куб. м. (табл. 2). У 2010
році буде замінено 18,5 відсотка природного газу.
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Таблиця 2
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, НА ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ в 2010 році

Найменування підприємства
Необхідні
інвестиції,
тис. євро

Річна потужність,
в еквіваленті

природного газу,
тис. куб. м.

1. Сторонибабський спиртовий завод
(Львівська область) 2500 1200

2. Немирівський спиртовий завод (Вінни-
цька область) 5000 4300

3. Воютицький спиртовий завод (Львівська
область) 2200 900

4. Вузлівський спиртовий завод (Львівська
область) 2500 1500

5. Червонослобідський спиртовий завод
(Київська область) 3000 1800

6. Вишняківський спиртовий завод (Полтав-
ська область) 2300 1000

7. Уладівський спиртовий завод (Вінницька
область) 3000 2100

8. Дублянський спиртовий завод (Харків-
ська область) 3000 2100

9. Борщівський спиртовий завод (Терно-
пільська область) 3000 2100

10. Великолюбінський спиртовий завод
(Львівська область) 2500 1200

11. Суходільський спиртовий завод (Львів-
ська область) 2200 900

ВСЬОГО 31 200 19 100

Довідково: На підприємствах будуть впроваджені установки
з виробництва біоетанолу за технологіями: «УкрНДІспиртбіо-
прод (Україна), «Біосистем (Швеція), «Зорг» (Німеччина), «Еко-
фул» (Чехія).

Після впровадження виробництва на всіх зазначених підпри-
ємствах (33 підприємства) загальний річний обсяг виробництва
біогазу (на початок 2011 року) в еквіваленті природного газу
складе щонайменше 91 100 тис. куб. м., що дасть змогу замінити
23,4 відсотка природного газу.
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Довідково:
у 2006 році використано природного газу — 252 млн куб. м.
у 2007 році використано природного газу — 218 млн куб. м.
у 2008 році планується виростати природного газу — 230 млн

куб. м.
у 2009 році планується виростати природного газу — 340 млн

куб. м.
у 2010 році планується виростати природного газу — 390 млн

куб. м.
у 2011 році планується виростати природного газу — 390 млн

куб. м.

Додатковим резервом для отримання альтернативи природно-
го газу може бути виробництво метану (СН4) з вуглекислого газу
(СО2) методом каталітичного перетворення. На спиртовому за-
воді можливо отримати на 1 дал. спирту зернового 4 кг вуглекис-
лого газу (СО2), на 1 дал. мелясного спирту — 2 кг вуглекислого
газу (СО2). Львівським відділенням науково-дослідного економіч-
ного інституту запропонована технологія перетворення цього вуг-
лекислого газу в метан. Для впровадження пілотної установки на
спиртовому заводі необхідне бюджетне фінансування 15 000 тис.
грн, але Національній академії наук України необхідно провести
технічну експертизу даної технології.
Висновки. Таким чином, сучасний стан техніко-технологічної

бази підприємств спиртової промисловості спрямований у перс-
пективі на мінімізацію виробництва спирту та інших продуктів,
виробництво та організацію нових виробництв на перепрофільо-
ваних підприємствах, що свідчить про активну економічну інно-
ваційну політику в галузі, як основи розвитку техніко-техно-
логічної бази підприємств спиртової промисловості на перспек-
тиву.

Перспективи формування інноваційної активності підпри-
ємств ґрунтується на накопиченні власних та залученні кредит-
них фінансових ресурсів, зростанні конкуренції та обсягів про-
даж, конкурентних переваг тощо. Цьому сприяє відпрацювання
техніки та технологій, впровадження інновацій, удосконалення
системи управління інноваційними процесами, оновлення госпо-
дарського механізму, орієнтованого на розробку перспективної
продукції, вдосконалення її якості.

Формування інноваційної активності підприємств спиртової
промисловості є довготривалим процесом, реалізація якого про-
являється за результатами впровадження нової техніки та техно-
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логії, підвищення якості продукції, формування нового мислення,
що проявляється в організація управління на сучасному рівні,
тощо. Тому важко прослідкувати, на якій стадії зрілості з позиції
формування інноваційної активності знаходяться підприємства, а
також визначити суттєві зміни по відношенню до окремих під-
приємств і по підприємствам в цілому по промисловості.
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АНОТАЦІЯ. Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Ук-
раїні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і струк-
тури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиції, структура інвестицій, джерела інвести-
цій, структурні зрушення, інвестиційний клімат, структурна перебудо-
ва економіки.

АННОТАЦИЯ. Исследовано современное состояние инвестиционной
деятельности в Украине, выявлены структурные диспропорции отно-
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