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Спиртова промисловість України є однією з потенційно найприбутковіших 

в українській економіці, вона відіграє важливу роль в ефективному 

функціонуванні інших галузей: харчової, фармацевтичної, агропромислового та 

паливно-енергетичного комплексів.  

З 2010 року урядом країни прийнято рішення розпочати стратегічні зміни 

задля розвитку виробництва спирту, спрямовані на реорганізацію спиртових 

підприємств. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 

2010 р. № 672 "Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості" було прийнято рішення утворити ДП "Укрспирт" 

шляхом реорганізації 78 державних підприємств і об'єднань спиртової та 

лікеро-горілчаної промисловості на базі майна Державного концерну спиртової 

та лікеро-горілчаної промисловості, державних підприємств і об'єднань 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. 

Таким чином, після проведення реорганізаційних змін фактично 

утворились 2 центри прийняття стратегічних та оперативних управлінських 

рішень. При цьому ДП «Укрспирт» зайняло лідируючі позиції із централізацією 

влади в одному підприємстві. 

Проведений аналіз обсягів виробництва спирту етилового спиртовими 

підприємствами ДП «УКРСПИРТ» після проведення реорганізаційних змін 

показав, шо спостерігається суттєве скорочення виробництва спирту.  



Аналізуючи виробництво спирту етилового спиртовими заводами 

Концерну «Укрспирт», спостерігаємо наступну тенденцію: зменшення обсягів 

виробництва в 92 рази в 2015 р. у порівнянні з 2010 р. Причому у 2010 р. 

працювали всі 79 спиртових заводів, протягом 2012-2011 років спостерігається 

процес реорганізації, а саме перехід 40 спиртових заводів до складу ДП 

«Укрспирт». 

Отже, обрана стратегія розвитку, спрямована на укрупнення стала не лише 

довготривалим і вартісним процесом, оскільки ДП «Укрспирт» протягом 2010-

2016 рр. вкладало значні ресурси в оновлення організаційної структури, але й 

призвела до низки негативних результатів. Це зумовлює необхідність пошуку 

нових підходів до формування подальшої стратегії розвитку підприємств-

виробників спирту. 

Для підприємств спиртової галузі наразі актуальним питання є 

виробництво та реалізація спирту технічного на ринки ЄС та світу, оскільки це 

надасть можливість для переоснащення вільних виробничих потужностей при 

незначних інвестиціях та запуск непрацюючих спиртових заводів, які фактично 

простоюють. 

У економічно стабільних державах світу близько 95% виробленого 

технічного спирту йде на виробництво технічних рідин, наприклад на паливний 

етанол. Інші 5% виробленого спирту – в харчову промисловість. В нашій країні 

більшість виробленого спирту використовується в харчовій промисловості, а 

випуск технічних рідин майже не відбувається. Як не відбувається і експорт 

спиртовмісної продукції. Тому перспективним напрямком розвитку для 

підприємств спиртової промисловості є диверсифікація ринків збуту, зокрема 

експорт спиртовмісної рідини. 
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