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УМОВ РОЗРОБКИ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 
 
У статті розглянуто основні напрямки в розробці інновацій та технологій 

у лікеро-горілчаній промисловості за умов упровадження нових видів продукції. 
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У наш час вирішальною умовою успішної діяльності практично будь-

якого лікеро-горілчаного підприємства (ЛГП) є його здатність розробляти інно-
ваційну конкурентоспроможну продукцію в умовах насиченості ринку різнома-
нітними торговельними марками. Конкуренція всередині ринку стимулює під-
приємства до впровадження нових технологій для забезпечення якнайкращих 
характеристик продукту. 

Проблема підвищення якості залишається пріоритетною й на сьогодні, 
оскільки це дозволяє з тієї ж кількості сировини та матеріалів випускати про-
дукцію, що більш повно задовольняє суспільні потреби. При цьому відзначимо, 
що не завжди дотримання вимог національних стандартів, що діють в Україні, є 
успішною умовою функціонування на ринку. 

Для отримання продукту з якнайкращими якісними характеристиками й 
мінімальними витратами кожне ЛГП індивідуально обирає стратегію та спосо-
би досягнення кінцевої мети  створення конкурентоспроможного на ринку ін-
новаційного продукту. Виходячи з основних вимог, що їх висувають до продук-
ту, підприємство проводить адаптацію технології до конкретних виробничих 
умов: обирає схему водопідготовки, способи приготування водно-спиртових 
розчинів (ВСР) і методи обробки сортівки адсорбентами. 

При цьому розробка нових видів лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ) та го-
рілок не може застрахувати ЛГП від невдач, які часто трапляються за умов не-
достатнього використання методів управління якістю, завищеною ціною, невід-
повідністю виробу запитам споживачів, неправильним обранням постачальни-
ків та ін. 

Метою статті є визначення основних етапів розробки інноваційних рі-
шень у технології виробництва, на додаток до вже наявних, які зрештою повин-
ні забезпечити створення продукту з унікальними характеристиками, що дозво-
ляють споживачеві задовольнити або абсолютно нові потреби, або традиційні  
на вищому якісному рівні. 



 

Для визначення основних етапів інноваційних досліджень за умов розроб-
ки нових ЛГВ і горілок розглянемо основні характеристики й поняття «іннова-
ція» з метою здійснення можливих комбінацій із продуктом. 

Поняття «інновація», нововведення є українським варіантом англійського 
слова innovation, що буквально означає «введення нововведень» або «введення 
новацій». Під нововведенням розуміється новий порядок, новий метод, винахід, 
нове явище [12]. «Новація» (лат. novation), відповідно до тлумачного словника 
Даля, трактується як «зміна», «оновлення». 

Залежно від об'єкта й предмета дослідження  інновацію можна розглядати 
як процес [3], систему [2, 4], зміну [5],  результат [6]. Тому, проаналізувавши 
наявні варіанти як основний, ми будемо використовувати наведене нижче ви-
значення. 

Інновація  комплексний процес [2]  (об'єкт, результат) створення, розпо-
всюдження та практичного використання якісно нових ідей, рішень, винаходів 
[3, 6] або кращого задоволення вже відомої суспільної потреби [2], які спричи-
няють цільову зміну [5] та створення кращих за властивостями товарів (продук-
тів, послуг), технологій [4, 7], що забезпечують зменшення витрат [3], отриман-
ня прибутку, доходу й охоплюють весь спектр видів діяльності  від дослі-
джень і розробок до маркетингу [2]. 

Як суб'єкт інноваційного процесу нововведення визначають [4]: створен-
ня нового продукту; застосування нової технології виробництва; використання 
нової організації виробництва; освоєння нових ринків збуту; відкриття нових 
джерел сировини. 

Залежно від ознак нововведення класифікують [2]: за джерелом ініціати-
ви  замовлені й авторські; за масштабом нововведень одиничні та дифузні; за 
науково-інноваційним потенціалом радикальні, модифікуючі, псевдоінновації; 
за змістом інновацій продуктові, технологічні, економічні, управлінські, інфор-
маційні, психологічні, педагогічні, соціальні; за місцями виникнення, розробки 
й розповсюдження міждержавні, внутрішньодержавні, міжорганізаційні, внут-
рішньоорганізаційні, міжгалузеві, внутрішньогалузеві, міжнаукова кооперація 
інновацій; за ступенем завершеності завершені й незавершені інновації; за рів-
нем результативності результативні і нерезультативні. 

Під інноваційним продуктом найчастіше розуміють [2] будь-який про-
дукт, який не дублює товари, що є в цей час на ринку, або розглядають «новий 
продукт», немов із внутрішньої точки зору як такий, що відповідає тим потре-
бам, які до моменту його виходу на ринок сформуються в потенційних покуп-
ців. При цьому пріоритетним слід обирати продукт, який задовольнить або аб-
солютно нову потребу, або традиційну  на більш високому рівні. 

У першому випадку інновація може забезпечувати вже наявну якість, за-
кріплену в нормативній документації (НД), а вже в другому  гарантувати ви-
щий рівень якості, тобто створення нових, додаткових властивостей продукції. 

Оскільки в першому випадку виробництво горілки та ЛГВ заданої якості 
вже функціонує, то забезпечення необхідної якості досягається шляхом вдоско-



 

налення процесів і технологій на основних етапах виробництва створення ВСР і 
обробки ВСР активним вугіллям (АВ). 

Для цього проводиться збирання початкових даних щодо всіх чинників 
виробництва та критеріїв оптимальності технологічних процесів створення го-
рілки, які формують якість продукції, включаючи оцінку якості готової продук-
ції для вироблення заходів стосовно запобігання появі відхилень у виробництві, 
що обумовлюють появу браку й технологічні втрати. 

Оскільки вирішення практичних проблем технологічного процесу має 
складний характер, проблема вирішується дослідним шляхом за допомогою 
моделі процесу. А для того, щоб цей дослід провести з найменшою витратою 
засобів і одночасно отримати максимальну користь, необхідно пройти такі ета-
пи: проектування й побудову дослідної установки; виконання   вимірів; уза-
гальнення отриманих результатів вимірювань і визначення математичної моде-
лі процесів. 

У ході проведення експериментальних досліджень установлено [8], що на 
органолептичну оцінку горілки, отриманої після обробки сортівки АВ, впливає 
температура, за якої відбувається процес обробки і його тривалість.  

 
Таблиця 1  Таймінг введення нового виду продукції на ЛГП 

Місяць, тиждень 
січень лютий березень квітень травень Основні етапи робіт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Розробка та узгодження ди-

зайну 
      

  
            

Фіналізація дизайну                     
Замовлення тестової висічки                     Ет

ик
ет

ка
 

Замовлення пром. партії                     
Розробка креслень                     

  Виготовлення моделі з орг-
скла 

  
  

                

      Розробка формокомплекту    
      

           

  Доставка, розміщення на 
склозаводі 

         
  

         

  Отримання тестової партії            
  

       

     

П
ля

ш
ка

 

Виготовлення та доставка 
пром. партії 

             
     

  

   Розробка й узгодження ди-
зайну 

      
   

           

  Отримання та узгодження 
тестового зразка 

         
  

         

К
ов

па
чо

к 

Отримання пром. партії                     
Виготовлення креслення                     

   Розробка й узгодження ди-
зайну 

      
   

           

  Отримання та узгодження 
тестового зразка 

         
  

         

Го
фр

от
ар

а 

Отримання пром. партії                     
  Розробка смаків, внутрішня 

дегустація 
   

  
               

Ре
це

п-
ту

ра
 

Розробка й затвердження                     



 

рецептур       
Отримання штрих-кодів                     

  Сертифікація, внесення до 
ліцензії 

              
  

    

Замовлення інгредієнтів                     
           Замовлення й отримання 

комплекту для переналаго-
дження, доп. обладнання 

 
           

        

      Монтаж і налагодження об-
ладнання 

            
      

  

      О
бл

ад
на

нн
я 

Прокат тестових комплек-
туючих 

            
      

  

 Готовність до випуску                     
 
Рекомендовано для поліпшення якості горілки на етапі обробки сортівки 

АВ температуру сортівки стабілізувати в літній та зимовий періоди на рівні 278 
0К, що потребує введення до технологічної схеми виробництва охолоджуваль-
них пристроїв; розмір фракційного складу АВ збільшити до 36 м·10-4, для чого 
необхідне додаткове узгодження з постачальниками АВ; масу АВ зменшити, 
що скоротить загальну кількість вугільних колонок; час контакту сортівки з АВ 
підтримувати залежно від швидкості фільтрації за умов застосування динаміч-
ного методі обробки. Результати досліджень [8] упроваджені на підприємствах 
компанії «Олімп» з очікуваним сумарним економічним ефектом 330 тис. грн. 

Розглянемо інший випадок, коли необхідно здійснити розробку іннова-
ційного продукту з додатковими або поліпшеними властивостями. У таблиці 1 
представлено графік введення нового виду продукції на ЛГП залежно від ос-
новних етапів робіт. 

Процес розробки інноваційного продукту включає такі етапи [2]: органі-
зацію та планування процесу створення інноваційного продукту; розробку кош-
торису витрат; пошук і оцінювання ідей інноваційного продукту; розробку ви-
мог до інноваційного продукту, його конструювання, виготовлення дослідних 
зразків; ухвалення остаточного рішення про перехід до розробки інноваційного 
продукту. 

Для реалізації наявного таймінгу в інноваційному проекті компанія ство-
рює модель продукції, під час розробки й затвердження якої проводиться серія 
послідовних експериментів, упроваджуються прототипи продукції, розробля-
ються та затверджуються в установленому порядку рецептура і технологічна 
інструкція. У нашому випадку розроблений інноваційний продукт  горілка 
«Респект» (РЦ 00011050-4596-2007), (ТІ 00011050-4596-2007)  відзначається 
оптимальними фізико-хімічними властивостями та збалансованими органолеп-
тичними показниками [8]. 

Висновки 
Таким чином, у статті розглянуто два варіанти розробки інновацій: за вже 

наявної якості, закріпленої в НД, і за умов вищого рівня  з новими показника-
ми якості. Позитивні результати наших досліджень дозволили стабілізувати 
технологічний процес створення горілки та сприяли виходу на ринок нового 
продукту  горілки з поліпшеними характеристиками. 



 

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є пошук іннова-
ційних рішень щодо зниження токсикологічного впливу алкоголю на організм 
людини та створення продукту із заданими алкопротекторними властивостями. 
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