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В статье проведен анализ динамики размера финансовых результатов украинских предприя-

тий за видами экономической деятельности. Предложено создание резервных фондов предприя-
тий на основе  прогнозирования финансового состояния из позиции возможного банкротства пре-
дприятия. 
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У статті висвітлено питання сучасного стану та розглянуто особливості розвитку спирто-

вої галузі Сумської області. Запропоновано заходи щодо підвищення економічної ефективності фу-
нкціонування підприємств даного сектору. 
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Вступ. Після розпаду СРСР та з початком 

ринкових реформ спиртова галузь, як і багато 
інших, зазнала змін що не завжди мали позитив-
ний результат. Зокрема, спиртові виробництва 
України не мали відповідного технологічного за-
безпечення, як наслідок, не були достатньо кон-
курентноспроможними на зовнішньому ринку. 
Відлунням планової економіки було збільшення 
виробництва, нерідко на шкоду якості продукції 
[1]. Відсутність досвіду з ефективного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підпри-
ємств спиртового сектору також мало негативний 
вплив на розвиток галузі. 

Ефективне функціонування переробних га-
лузей агропромислового комплексу є стратегіч-
ним завданням як для України в цілому, так і для 
Сумської області, яка історично вважалася агра-
рною. Зважаючи на те, що спиртова галузь є од-
нією з основних ланок переробної промисловості 

АПК, питання підвищення ефективності функціо-
нування підприємств даного сектору та забезпе-
чення їх сталого розвитку має пріоритетне зна-
чення. 

Аналіз основних досліджень. Проблемам 
функціонування та розвитку спиртової галузі  
присвячували свої праці вчені, зокрема: З. В. Ге-
вак, Крисальний, О. І. Мельничук, Є. В. Нагорний, 
О. М. Оніщенко, А. В. Онофрей,   Г. М. Підлісець-
кий, В. Г. Пихова, П. Т. Саблук, В. В. Сосницький, 
В. М. Трегобчук, П. Л. Шиян, О. М. Шпичак та інші. 
Проте стрімкі зміни в зовнішньому середовищі 
підприємств спиртової галузі зумовлюють виник-
нення нових чинників, що впливають на їх стан та 
перспективи розвитку, а також виникають певні 
регіональні особливості, які потребують враху-
вання при формуванні підходів щодо підвищення 
ефективності їх функціонування. Актуальність 
дослідження полягає також в тому, що вступ 
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України в СОТ, зону вільної торгівлі с країнами 
СНД, ЄС вносить корективи в механізми співпра-
ці з іншими країнами, формує нові вимоги щодо 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

Мета дослідження. Мета дослідження поля-
гає у проведенні оцінки сучасного стану та визна-
ченні основних напрямків підвищення економічної 
ефективності діяльності підприємств спиртової 
галузі Сумської області. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
виробничий потенціал підприємств спиртової га-
лузі України становить близько 60 млн. дал спир-
ту на рік, але завантаженість даних підприємств 
складає лише 30-35% від можливого [2]. Причи-
ною  цьому є певні  об’єктивні обставини: мора-
льний та фізичний знос обладнання, не завжди 
конкурентна ціна на продукцію на світових рин-
ках, обмеженість ринків збуту.  

Сьогодні спиртова галузь Сумщини предста-
влена п’ятьма підприємствами-виробниками: ДП 
„Дубов’язівський спиртовий завод”, ДП „Новосу-
ханівський спиртовий завод”, ДП „Наумівський 

спиртовий завод”, ДП „Сумиспирт”, ДП „Попівсь-
кий експериментальний завод”. Спиртові заводи 
регіону - державні підприємства що підпорядко-
вуються обласному державному об’єднанню 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Сумиспирт» [3]. Всі зазначені підприємства пра-
цюють по зерновій схемі. Загальна потужність – 
3670 тис. дал спирту етилового на рік, але на 
сьогодні безпосередньо спирт етиловий для хар-
чових цілей в незначних кількостях розпочав ви-
робляти лише ДП „Дубов’язівський спиртовий 
завод”.  

Якщо аналізувати динаміку, то виробництво 
спирту підприємствами Сумської області в абсо-
лютному значенні за останні роки зменшувалось. 
Поряд з цим доля сумського спирту в загальному 
обсязі виробництва країни за останні роки  також 
мала тенденцію до зниження з 6,43% в 2003 році 
до 2,44% в 2010 році. Дані щодо виробництва 
спирту етилового заводами України та Сумської 
області за період 2003-2011 рр. наведено в таб-
лиці 1.  

Таблиця 1. 
Виробництво спирту етилового заводами України 

та Сумської області за період 2003-2011 рр. 
Роки Виробництво спирту етило-

вого по Україні, млн. дал 
Виробництво спирту етилового 
по Сумській області, млн. дал 

Частка виробництва спирту підприємствами  
Сумської області у загальному обсязі виробництва, % 

2003 24,1 1,55 6,43 
2004 22,8 1,09 4, 78 
2005 29,0 1,36 4,69 
2006 33,7 1,53 4,54 
2007 31,7 1,62 5,11 
2008 27,9 1,53 5,48 
2009 26,7 0,98 3,67 
2010 24,6 0,60 2,44 
2011 19,6 - - 

 

Аналіз діяльності підприємств спиртової га-
лузі області свідчить про тенденції щодо погір-
шення їх фінансово-економічного та виробничого 
стану протягом тривалого періоду, зокрема у 
2011 році виробництво спирту  взагалі було при-

зупинене.  
Графічно динаміку обсягів виробництва 

спирту підприємствами Сумського регіону за пе-
ріод 1990-2011 рр. подано на рис. 1. 

 

тис. дал 

3228

4366

826

1734 1551 1533
983

597
0

1363
1088

16181533
1616900

855
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва спирту підприємствами 

 Сумського регіону за період 1990-2011 рр. 
 

Дослідження показали, що в значній мірі це 
спричинено проблемами, що притаманні в цілому 
спиртовій галузі України. Мало місце скорочення 

експортних поставок до країн Євросоюзу. Різко 
зменшились обсяги експорту спирту до Росії, в 
результаті введення керівництвом останньої у 
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1996 році заборони ввезення спирту на митну 
територію РФ. Низька конкурентоспроможність 
українського спирту не дає достатньої можливос-
ті конкурувати з іншими країнами-експортерами: 
Бразилією, Китаєм, Канадою. Ці  фактори також 
певним чином зумовили зменшення його вироб-
ництва вітчизняними підприємствами майже 
втричі за останні 10 років.  

З метою відновлення роботи підприємств 
спиртової галузи у жовтні 2007 року Урядом Укра-
їни прийнято програму розвитку спиртової галузі 
на 2007-2011 роки [4]. Програма має на меті збе-
реження виробничого потенціалу спиртової галузі 
та створення умов для її ефективної роботи за 
рахунок перепрофілювання частини надлишко-
вих потужностей на виробництво технічного 
спирту, продукції технічного призначення, біоета-
нолу, біопалива, організації виробництва біогазу, 
кормопродуктів на основі післяспиртової барди та 
реструктуризації неперспективних підприємств. 

Основними завданнями даної програми є: 
1) стабілізація роботи підприємств спиртової 

галузі за рахунок організації виробництва іншої 
продукції та припинення діяльності неперспекти-
вних підприємств; 

2) забезпечення стабільного збуту продукції 
аграрного сектору; 

3) створення внутрішнього ринку біопалив; 
4) нарощування експортного потенціалу; 
5) зменшення залежності держави від імпор-

тних енергоносіїв; 
6) покращення екологічного стану довкілля. 
Відповідно до програми ДП «Наумівський 

спиртовий завод», ДП «Попівський експеримен-
тальний завод», ДП «Сумиспирт» включено до 
переліку підприємств, що мають бути перепрофі-
льованими для налагодження випуску продукції 
технічного призначення.  Дані щодо перепрофі-
лювання виробництва наведено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. 

Перепрофілювання виробництва на підприємствах спиртової галузі 
Сумської області відповідно до програми розвитку спиртової галузі на 2007-2011 роки. 

Вид продукції 
 

Назва  
підприємства 

Біогаз Біопаливо Біоетанол Спирт для  
технічних потреб 

ДП «Наумівський спиртовий завод» + - + + 
ДП «Попівський експериментальний завод» + + - - 
ДП «Сумиспирт» - + - - 

 

У Сумській області протягом 2011 року лише 
Наумівський спиртовий завод та Попівський екс-
периментальний завод здійснювали виробничу 
діяльність, та виключно по  виробництву рідин 
технічного призначення. Наумівським спиртовим 
заводом було вироблено більше 1 млн. дал  біо-
етанолу та на його основі виготовлено 7887 тонн 
компонента моторного палива альтернативного 
(КМПА). Попівським експериментальним заводом 
вироблено 22 тис. дал рідин технічного призна-
чення. 

У 2012 року випуск продукції здійснює лише 
ДП «Наумівський спиртовий завод». За десять 
місяців поточного року вироблено 747,4 тис. дал 
біоетанолу, та на його основі 803,7 тис. дал 
КМПА. 

Взагалі для підприємств спиртової галузі 
України виробництво речовин технічного призна-
чення є досить перспективним. Адже держава 
має великий потенціал біомаси, придатний до 
енергетичного використання, зокрема, відходи 
сільського господарства (солома, качани кукуру-
дзи, лузга соняшника), тверді побутові відходи, 
що переважно складаються з лігноцелюлози. Си-
ровиною для паливного етанолу може бути також 
меляса (її обсяги в Україні становлять близько 2 
млн. т/рік), зернові культури, картопля, фрукти, 
спеціальні технічні культури [5].  

Важливим аспектом розвитку даних підпри-
ємств є налагодження тісних виробничих парт-
нерських відносин з підприємствами нафтогазо-

переробної та хімічної галузей народного госпо-
дарства. 

На сьогодні потенційним споживачем проду-
кції ДП «Наумівський спиртовий завод на терито-
рії області є Качанівський газопереробний завод, 
що виробляє низькооктанові бензини. В перспек-
тиві можливе налагодження співробітництва з 
біопаливним заводом компанії «Біохім групп». 
Дане підприємство – це перший в Україні приват-
ний завод що займається виробництвом спирто-
вмісних бензинів. 

Для ДП „Попівський експериментальний за-
вод” перспективним є налагодження випуску тех-
нічних рідин в потоці. Потенційними їх спожива-
чами можуть бути ВАТ „Сумихімпром” та підпри-
ємства хімічної галузі міста Шостка. Співпраця 
надасть можливість хімічним підприємствам за-
провадити випуск нових видів продукції хімії ор-
ганічного синтезу. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок про те, що спиртова 
галузь Сумської області переживає нелегкі часи. 
Позитивна динаміка показників виробництва від-
сутня. Протягом останніх років відмічається чітка 
тенденція щодо зменшення частки Сумського 
виробника у загальноукраїнському виробництві 
спирту.  

Проте, одним з пріоритетних напрямків еко-
номічного розвитку підприємств галузі є переп-
рофілювання останніх на виробництво технічних 
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речовин і зокрема біоетанолу. Завдяки прийня-
тому Верховною Радою України закону №10572-1 
від 13.06.2012, який передбачає обов’язковість 
поступового додавання біоетанолу до бензинів 
що реалізуються на ринку України, перепрофі-
льовані підприємства мають можливість значно 
збільшити обсяги виробництва та реалізації про-
дукції. 

З метою підвищення ефективності функціо-
нування вже перепрофільованих підприємств  
необхідно  розширювати асортимент реалізова-
ної продукції. А  саме, орієнтуватись не лише на 
промислових споживачів, а й запроваджувати 
випуск роздрібних товарів для населення (приса-
дки до пального, очисники паливної системи дви-
гунів та ін.).  

Також, серед напрямків підвищення ефекти-
вності функціонування спиртових підприємств 
можна виділити необхідність ліквідації державної 
монополії у галузі. Роздержавлення та  привати-
зація дасть можливість одержати додаткові кош-
ти до Державного бюджету. Корпоратизація спир-
тових підприємств дасть можливість залучити 
інвестиції у галузь шляхом продажу частини ак-
цій, що належать державі. Це, в свою чергу, 
дасть можливість переоснастити виробництво, 
запровадити новітні технології.  Крім того, прива-
тизація підприємств, які виробляють спирт, спри-
ятиме  надходженню у  галузь інвестицій, що в 
свою чергу дозволить модернізувати значну час-
тину підприємств даного сектору та прискорить 
темпи економічного розвитку. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ЕКОНОМІЧНА  БЕЗПЕКА 
 
В.К. Васенко, д.е.н., професор, ННІ ПМК Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Проаналізовано основні чинники, що формують сучасні національні економічні інтереси України 

та визначають ступінь економічної безпеки держави. Виокремити оптимальні варіанти поєднання 
реалізації національних економічних інтересів із забезпеченням економічної безпеки держави. Внес-
ти пропозиції щодо подальшого забезпечення реалізації національних економічних інтересів із ура-
хуванням реального стану економічної безпеки України.  

Ключові слова: національні економічні інтереси, економічна безпека, стратегія національних 
економічних інтересів, баланс економічних інтересів, національна безпека, національні пріоритети, 
економічне зростання.  

Вступ. Сучасні умови розвитку державності 
в Україні характеризуються тим, що основним 
пріоритетом  формування незалежної та впливо-
вої країни є її економічна могутність та самостій-
ність. Досягнення таких результатів неможливе 
без чіткого визначення, вивчення та реалізації 
національних економічних інтересів та економіч-

ної безпеки держави.  
Економічні інтереси – це усвідомлена людь-

ми економічна потреба, що пройшла через люд-
ську свідомість та виступають носієм економічних 
відносин і водночас суперечностей в економічній 
сфері. 

Національні економічні інтереси об'єднують 


