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Проаналізовано стан інвестиційної діяльності пивоварних підприємств України. Досліджено
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ВСТУП
Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств, спрямованої як на інноваційне та екологічне забезпечення, так і на просте відтворення основних засобів господарюючих
суб’єктів, є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності пивоварних підприємств
України. Внаслідок впливу світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 років інвестиційні
можливості підприємств послабились. Скорочення джерел фінансування інвестиційної діяльності
призвело до зменшення інвестицій в основний капітал та, як наслідок, уповільнення модернізаційних процесів у вітчизняній промисловості. Механізмом подолання негативної тенденції є
здійснення модернізації економіки, що потребує активізації інвестиційної діяльності промислових підприємств. Для розробки ефективної інвестиційної стратегії необхідною умовою є аналіз
впроваджених інвестиційних проектів та дослідження основних напрямі інвестування
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проаналізувати інвестиційну діяльність пивоварних підприємств України та
виявити основні напрями реалізованих ними інвестиційних проектів.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиційна діяльність підприємств пивної галузі України є збалансованою за складом та
відповідає сучасним умовам розвитку галузі. Вона має внутрішню та зовнішню синхронізацію у
часі. Внутрішня орієнтована на узгодження окремих напрямків інвестування між собою, а зовнішня передбачає узгодження інвестиційної стратегії розвитку підприємства з загальною стратегією підприємства та змінами у зовнішньому середовищі.
Оскільки значний вплив на собівартість пива мають витрати енергоресурсів, то зниження енергоємності виробництва є першочерговим завданням інвестування підприємств пивної галузі. Використання сучасного обладнання і технологічних схем в Європі дало змогу знизити витрати енергії
при виробництві пива на 30%, зокрема, за рахунок рекуперації тепла на різних стадіях його виробництва, застосування систем охолодження, модернізації апаратів на пивоварних заводах, підвищення ККД компресорних установок.
Прикладом такого інвестиційного проекту в Україні може бути встановлення компанією «Оболонь» варильної системи, яка може здійснювати 12 варок на день по 750 гектолітрів холодного
сусла. Особливість цього варильного апарату німецької фірми Ziemann в тому, що він дозволяє
економити витрати на теплову енергію при варці в два рази.
Не менш важливим напрямом інвестування підприємств пивної галузі є зменшення витрат
води на виробництво 1 літра пива [2]. Так в результаті реалізації декількох інвестиційних проектів за останні два роки частка повторно використаної води на ПАТ «Оболонь» зросла на 89%.
Таким чином, 67% води на підприємстві використовується повторно. Середні витрати води ПАТ «Оболонь» на виготовлення 1 літра продукції становлять близько 3 літрів. В середньому по галузі у
світі витрачається 5 літрів води на 1 літр готової продукції.
Компанія SABMiller також реалізовує проекти в даному напрямку. У червні 2011 року у Великобританії при університеті Ноттінгема було відкрито науково-дослідний центр пивоваріння. Створення центру зайняло два роки, а інвестиції склали 3 млн. фунтів стерлінгів. До його основних
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завдань належить розробка нових технологій та процесів пивоваріння з метою покращення смаку
напою, а також пошук більш ефективних методів пивоваріння. Важливим напрямом досліджень є
екологічність виробництва пива: використання меншої кількості води, зменшення енергоспоживання, переробка відходів виробництва. Крім того в центрі вже ведуться наукові дослідження у
сфері біопалива другого покоління — можливість переробки відходів процесу пивоваріння на
джерела безпечної енергії.
Ще один інвестиційний проект з оптимізації споживання тепло-, електроенергії та води, а також зростання продуктивності праці співробітників під час виробництва пива розробила і з
2009 року впроваджує компанія Carlsberg. Проект має назву «1715», яка є формулою оптимального споживання ресурсів для отримання якісного продукту:
0,5 — коефіцієнт стічних вод, Гл / Гл;
4 — загальні втрати екстракту, %;
5 — споживання електроенергії, кВт год / Гл;
10 — споживання теплової енергії, кВт год / Гл;
17,15 — продуктивність персоналу, Гл /люд-год.
Для досягнення цілей «1715» в компанії було створено 5 робочих фокус-груп за наступними
напрямками: економія води, економія електроенергії, економія пару, економія екстракту, підвищення продуктивності праці. В результаті реалізації проекту протягом 2009-2011 років споживання теплової енергії зменшилось на 20%, споживання електроенергії — на 8%, споживання води
— на 17% (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка споживання в результаті реалізації проекту (Складено автором статті)
Протягом 2012 року проект продовжується і кінцевою метою є досягнення кінцевої цілі:
0,5 4 5 10 17,15 = 1715.
Постійне вдосконалення виробничих процесів для економії ресурсів окрім екологічного дає і
значний позитивний економічний ефект. Наприклад, на київській пивоварні компанії «Оболонь»
встановлені нові економні варниці пива, які повторно використовують тепло і економлять 633
тис. м3 природного газу на рік, або 1,7 млн. грн.
Протягом останніх років збільшилась кількість проектів спрямованих на захист екології та
зменшення негативного впливу підприємств пивної галузі на довкілля.
Компанія AB InBev Україна з серпня по жовтень 2011 року реалізувала в Києві пілотний проект зі збору скляної тари з-під пива. В рамках заходу здійснювались два напрями: програма
співпраці з пунктами прийому склотари та з торговими точками. Робота з пунктами прийому
склотари передбачала встановлення біля сміттєвих баків кошиків з написом «Для скляних пляшок». Заповнені кошики доставлялися до пунктів прийому склотари. Торгові точки, згідно умов
домовленості, створювали комфортні умови для здачі людьми пляшок самостійно. У магазинах
та кіосках приймались порожні пляшки торгових марок, які виробляє AB InBev. За кожну пляшку
людина отримувала винагороду, а за кожні п’ять — сувенір.
В результаті виробництво нового скла з вторсировини дозволяє заощадити 1 тону кварцового
піску і 250 кг кальцинованої соди. Крім того, майже на 80% знижується кількість кар’єрних відходів,
на 50% знижується споживання води у виробництві і на 40% — споживання енергії в порівнянні
з виробництвом з вихідної сировини. 1 тона прийнятого склобою зменшує викиди СО2 на 315 кг.
Крім цього, протягом останніх п’яти років компанія розробила та впроваджує програму «Кращий світ», в основу якої покладено три принципи: пропаганда відповідального споживання алкогольних напоїв, захист навколишнього середовища та суспільно корисна діяльність. В межах даної
програми протягом 2011-2012 років було реалізовано великий інвестиційний проект з будівництва сучасного комплексу очисних споруд, який було відкрито 5 червня в місті Чернігів.
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Будівництво очисних споруд Carlsberg відбувалось у дві стадії. Перший етап будівництва датується 2004-2005, а другий 2008-2009 роками. В 2011 році в рамках даного інвестиційного проекту була проведена модернізація існуючої системи трубопроводів очисних споруд.
Не менш розвиненим напрямом інвестиційної діяльності підприємств пивної галузі є реалізація проектів з метою досягнення відповідального споживання пива. В 2010 році Carlsberg спільно
з організацією «Укрпиво» запустила соціальну компанію «Споживай відповідально», яка спрямована на зниження споживання неповнолітніми алкогольних напоїв. В межах проекту на національних телеканалах транслювались ролики, які попереджали про відповідальність продавців за
продаж алкоголю неповнолітнім. В 2012 році Carlsberg впровадила всеукраїнський проект «Відповідальність починається з мене», в результаті якого були встановлені білборди з висвітленням
проблем споживання алкоголю за кермом та в заборонених місцях.
Серед інших важливе місце в інвестиційній діяльності підприємств пивної галузі займають
соціальні проекти. Пріоритетними напрямами соціальних інвестицій є меценатство, освіта та
розвиток бізнес-середовища, культура та спорт.
Прикладами соціальних проектів Carlsberg є відкриття у 2005 році у Львові першого в Україні
музею пивоваріння та «Екскурсійний проект» 2010-2011 років, який передбачає проведення екскурсій на всіх заводах корпорації. Багато уваги компанія приділяє культурним проектам — встановлення пам’ятника пивоварам, реставрація фонтану біля Оперного театру у Львові.
Серед освітніх проектів 2010-2011 років можна виділити три:
1. Кар’єрна конференція AIESEC Talents Fair;
2. Лекції профессора Т’єррі Поста;
3. Всеукраїнський чемпіонат з вирішення бізнес-кейсів Case Champ.
Розглянемо найбільш масштабні інвестиційні проекти основних гравців ринку пива України.
Компанія «САН ІнБев Україна» працює на українському ринку з 2000 року і весь цей час є
незмінним лідером на українському пивному ринку. Успішна діяльність компанії пояснюється
якісним управлінням, спрямованим на покращення поточного стану заводів та забезпечення їх
розвитку в майбутньому. Основними характеристиками діяльності корпорації є поєднання багатовікового досвіду і традицій із міжнародними інноваційними практиками; унікальна корпоративна культура, що сповідує принципи націленості на результат, персональної відповідальності і
постійного вдосконалення; активна інвестиційна діяльність.
Постійний розвиток та модернізація виробничих потужностей, розширення асортименту, вдосконалення системи збуту є основою інвестиційної стратегії компанії. Крім того протягом останніх
років керівництво активно впроваджує проекти з мінімізації впливу виробництва пива на довколишнє середовище. Протягом 2008-2012 років було реалізовано чотири масштабних інвестиційних проекти загальною вартістю біля 15 млн. дол. (табл. 1).
Таблиця 1. Результати реалізованих інвестиційних проектів «САН ІнБев Україна» [5].
Період
Назва проекту
Вартість
Затрати
Результати
реалізації
1
2
3
4
5
Будівництво компле- 10,7 млн. Переви02.10.2011 – 1.Більш ретельна очистка води
ксу очисних споруд у
дол.
щення
05.06.2012 (зникає необхідність доочистки).
м. Чернігів
планових
2. Заміна природного газу біогазом (економія 2,5 млн. грн. за рік).
3. Створення 5 нових робочих
місць.
Проект
збирання 300 тис. Планові
01.08.2011 – 1. Повернення біля 55% скляної
скляної тари для втодол.
01.10.2011 тари.
ринної переробки
(Київ)
2. Виробництво нового скла з
01.10.2011 – вторсировини: на 50% знижуєть…
ся споживання води і на 40%
споживання енергії; зменшуються викиди СО2.
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1
Встановлення обладнання
підвищення
коефіцієнту утилізації

2
1500 тис.
грн.

3
Перевищення
планових

4
01.04. 2008
– 01.08.2008

Створення корпоративного університету

2 млн.
дол.

Планові

15.03.2010 –
25.07.2010

Продовження таблиці 1
5
1. Підвищення енергетичної якості повітря.
2. Підвищення коефіцієнту утилізації тепла до 70%.
3. Покращення умов праці.
1. Підвищення кваліфікації кращих співробітників.
2. Лідерські програми.
3. Тренінги з вивчення сучасних
методів управління.

Отже, реалізовані протягом останніх років компанією «САН ІнБев Україна» інвестиційні проекти принесли значні позитивні результати та забезпечили економію для корпорації.
Корпорація Carlsberg з’явилась на ринку пива України у 2001 році, отримавши лише 50% частку ВВН. Інвестиційна діяльність Carlsberg Україна обумовлена необхідністю ефективного розвитку виробничо-економічного потенціалу підприємства, а також вирішенням завдань стратегічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності продукції, покращення умов праці та зменшення негативного впливу виробництва на екологію. Крім того, компанія активно здійснює благодійну діяльність в інтересах українського суспільства, сприяє підвищенню міжнародного рейтингу держави і поліпшенню соціально-економічного стану в Україні.
Таким чином, за часи існування на українському ринку корпорацією Carlsberg на розвиток
пивоварної галузі направлені найбільші серед пивоварних заводів України інвестиції. Результатом активної інвестиційної діяльності стало докорінне оновлення виробництва, що дозволило не
лише збільшити потужності, а й вивести якість продукції на рівень світових стандартів. Компанією було розроблено 8 інвестиційних проектів. Однак в результаті економічної кризи та нестабільності середовища було реалізовано тільки 6 з них (табл. 2).
Корпорація «Оболонь», яка є єдиною пивоварною корпорацією зі 100% вітчизняним капіталом входить до списку 40 найбільших пивоварних концернів Світу. На даний момент «Оболонь»
забезпечує 80% експорту пива з України та представлена у 33 країнах світу на всіх континентах. З
Таблиця 2. Результати реалізованих інвестиційних проектів корпорації Carlsberg [4]
Період
Назва проекту
Вартість
Затрати
Результати
реалізації
1
2
3
4
5
Будівництво Київсь60 млн.
Переви2003 – 2004 1. Найбільш сучасний пивоваркого пивзаводу «Слаєвро
щення
(1 рік 4 мі- ний завод в Україні.
вутич»
планових
сяці)
2. Додаткова виробнича потужність 568 млн. л./р. пива.
3. Біля 500 нових робочих місць.
4. Збільшення частки ринку.
Перезапуск бренду
15 млн.
Переви2006 – 2007 1. Зміна зовнішнього вигляду.
«Славутич»
грн.
щення
роки
2. Удосконалення смаку та якості
планових
продукції.
3. Зміни у позиціонуванні бренду.
4. 125% зростання «Славутич»
Будівництво очисних
60 млн.
Планові
2004 – 2005 1. Заміна природного газу біогаспоруд
грн.
2008 – 2009 зом.
2. Нормалізація РН стоків.
3. Зменшення викидів метану.
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Продовження таблиці 2
1
Проект з використання оборотної тари

2
200 тис.
дол.

3
Планові

4
2008 – ...

Проект «1715»

100 тис.
грн.

Планові

2009 – …

Проект 5 S to H S

50 тис.
грн. щорічно

Перевищення
планових

2010 – …

5
1. За результатами 2011 року п овернення пляшки склало більше
65%.
2. Зменшення рівня емісії СО 2 .
3. Щ орічне скорочення на 140
тис. тон. твердих побутових відходів.
4. Скорочення на 2/3 потреб в
закупівлі скляної тари.
Зменшення споживання:
 теплової енергії на 20%;
 електроенергії на 8%;
 води на 17%.
1. Зменшення кількості виробничих травм.
2. Управління охороною праці.
3. Забезпечення комфортних умов
праці.

метою збільшення частки ринку та досягнення європейського рівня якості компанія проводить
активну інвестиційну політику. Серед реалізованих протягом останніх років інвестиційних проектів значну частку займають інвестиції у розширення виробництва та встановлення сучасного
обладнання. Крім того «Оболонь» вкладає значні кошти у проекти спрямовані на мінімізацію
впливу виробництва на навколишнє середовище (табл. 3).
Таблиця 3. Результати реалізованих інвестиційних проектів «Оболонь» [3]
Період
Назва проекту
Вартість
Затрати
Результати
реалізації
1
2
3
4
5
Реконструкція вариль30 млн.
Планові
2010 –
1. Зниження питомих витрат природного газу та електроенергії.
ного цеху з впроваєвро.
2012
2. Зменшення обсягів викидів
дженням енергозберіпарникових газів пов’язаних із
гаючої технології варки
виробництвом пива.
сусла.
3. Покращення якості продукції.
Реконструкція «Пиво40 млн.
Переви2009 –
1. Збільшення виробничих потуварні Зіберта» (встаноєвро
щення
2011
жностей у 15 разів до 1,5 млн.
гектолітрів пива на рік.
влення сучасного ніпланових
2. Створено 160 нових робочих
мецького устаткуванмісць.
ня)
3. Підвищення якості продукції.
Будівництво солодово- 100 млн. Переви5.10.2006. 1. Виробництво понад 120 тис.
го заводу у смт. Чемедол.
щення
–
тонн солоду на рік, що мінімізує
рівці
планових
18.05.2009. залежність компанії від імпорту
(32 місяці) солоду.
2. Нові робочі місця.
3. Найсучасніший солодовий завод у Європі.
4. Селекція нових сортів солоду
для покращення смаку пива.
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Продовження таблиці 3
1
Програма з утилізації
пивної дробини шляхом передачі її в господарства з наступним
використання у якості
корму для тварин.

2
100 тис.
грн.

3
Планові

4
2004

5
1. Зменшення обсягів органічних
відходів.
2. Запобігання викидів парникових газів (метану) в атмосф еру.

Основна технологічна мета компанії «Оболонь» полягає у постійному вдосконаленні якості
продукції та усіх виробничих процесів з метою стати кращою не лише в Україні, але й у Європі.
Саме тому корпорація впроваджує масштабні інвестиційні проекти в напрямку модернізації та
розширення виробництва.
ПАТ «Міллер Брендз Україна», як вже зазначалось, займає четверте місце серед лідерів українського ринку пива з особливо сильними позиціями у східному регіоні. Починаючи з 2008 року
компанія постійно інвестує кошти в розширення виробництва та покращення якості продукції.
Крім того, в той час, коли інші компанії скорочують інвестиції в дослідження та розвиток, SABMiller
постійно розвиває цей напрямок. Незважаючи на досить короткий термін присутності на українському ринку (4 роки), компанією вже було розроблено та реалізовано декілька масштабних
проектів (табл. 4).
Таблиця 4. Результати реалізованих інвестиційних проектів «SAB Miller» [1]
Період
реалізації
Березень
2010 –
червень
2011

Назва проекту

Вартість

Затрати

Відкриття науководослідного центру
пивоваріння у Великобританії

3 млн. ф унтів стерлінгів

Перевищення планових

Розширення виробничих потужностей заводу

10 млн. євро.

Перевищення планових

2010 – 2012

Запуск нової станції підготовки води

3 млн. євро

Планові

2009 – 2012

Результати
1. Дослідження у напрямку розробки біопалива другого покоління.
2. Інноваційні розробки.
3. Оптимізація використання води та енергії в процесі виробництва пива.
1. Потужність лінії розливу зросла на 21% до 40 тис. пляшок/год.
2. Виробнича потужність збільшилась на 34% до 650 тис. декалітрів пива / тиждень.
3. Модернізація ф ільтраційного
устаткування.
1. Підвищення еф ективності використання води в процесі виробництва пива.
2. Більш ретельна очистка води.
3. Оновлення виробничих потужностей заводу.

Компанія SABMiller досить ефективно впроваджує інвестиційні проекти за різними напрямами. Постійний розвиток та вдосконалення виробництва знаходять відображення у збільшенні
прибутків та обсягів продажів SABMiller, а інвестиції в інноваційний розвиток підвищують конкурентоспроможність компанії та створюють нові можливості для її зростання.
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши реалізовані протягом останніх років пивоварними підприємствами інвестиційні проекти, можна виокремити наступні напрямки їх інвестиційної діяльності для розробки
інвестиційної стратегії галузі:
1. Модернізація устаткування та розширення виробничих потужностей.
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2. Попередження безвідповідального споживання пива.
3. Зменшення обсягів викидів вуглекислого газу та енергозатрат.
4. Збільшення обсягів виробництва пива за скорочення витрат води.
5. Вторинне використання тари та переробка відходів.
6. Прозорість та етика бізнесу.
7. Прагнення до безвідходного виробництва.
Реалізація інвестиційних проектів дозволить закріпити позитивні зрушення у розвитку пивоварних підприємств та створити умови для їх подальшого стратегічного розвитку.
Існує ряд об’єктивних причин, що стримують інвестиційну діяльність підприємств пивної галузі. Це політична та економічна нестабільність, обмеженість власних інвестиційних ресурсів
підприємств, недофінансування з боку держави та інші. Але в цілому можна зробити висновок,
що підприємства здійснюють активну інвестиційну діяльність у напрямку розширення ринкових
позицій та подальшого економічного розвитку. Окремі компанії започаткували досвід формування інвестиційних програм з цільовою спрямованістю, що значно підвищує ефективність інвестиційних проектів. Однак цей метод управління інвестиційними проектами вимагає подальшого
дослідження та вивчення.
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