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Abstract: У статті наведено розрахунок економічної 
ефективності від виробництва нових алкогольних напоїв. У 
сучасних умовах при розробленні лікеро-горілчаних виробів 
детальна увага спрямована на удосконалення технології та 
використанні сировинних матеріалів, які знижують токсичну 
дію спирту. Перегляд рецептур алкогольних напоїв дає змогу 
виготовляти «безпечний» алкоголь, порівняно з традиційними, 
розширювати асортимент продукції, представленої на ринку, та 
підвищувати її конкурентну здатність. Розроблено три види 
настоянок «Red Light», «Orange Light», «Green Light» на основі 
доступної рослинної та тваринної сировини, зі зниженим 
токсичним ефектом, під час вживання яких зменшується 
негативний вплив на організм та зменшується похмільний 
синдром. Розраховано собівартість напоїв, визначено ціновий 
сегмент, до якого відноситься розробка, досліджено зміни 
обсягу реалізації міцних алкогольних напоїв та ефект від 
впровадження у виробництва розроблених настоянок на основі 
рослинно-тваринної сировини. 
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1. Постановка проблеми 

У сучасних умовах при розробці нових рецептур лікеро-горілчаних виробів детальна увага 
спрямована на удосконалення технології та використанні сировинних матеріалів, які невілюють 
негативну дію спирту. Удосконалення рецептур алкогольних напоїв дає змогу виготовляти напої з 
меншим вмістом речовин з токсичною дією, порівняно з традиційними, розширювати асортимент 
продукції, представленої на ринку, та підвищувати її конкурентну здатність. Обґрунтування доцільності 
реалізації результатів наукових досліджень, їх інноваційної складової здійснюється в процесі оцінки 
ефективності. 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Аналіз накопичених даних та проведених досліджень 1-3 дозволяє стверджувати про 
унікальність розроблених напоїв зі зниженим токсичним ефектом. 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми 

Вперше розраховано економічний ефект від впровадження у виробництво розроблених 
алкогольних напоїв. 

4. Постановка завдання 

Розрахувати собівартість розроблених зразків напоїв з використанням рослинної та тваринної 
сировини. Проаналізувати економічну привабливість, ефект від впровадження у виробництво та 
конкурентоздатність настоянок. 

5. Виклад основного матеріалу 

Особливості інноваційної складової даного дослідження полягають у вдосконаленні рецептурного 
складу міцних алкогольних напоїв за рахунок введення до нього рослинної та тваринної сировини, що 
дозволяє отримати продукцію підвищеної якості та розширити їх асортимент. 

Загальним принципом оцінки ефективності досліджень є співставлення їх результату та 
відповідних йому витрат. Різноманітність результатів (ефектів) та витрат, які з ними пов’язані, 
визначають певний спектр підходів до оцінки ефективності. Зокрема, спрямованість даного дослідження 
на вдосконалення якості алкогольних напоїв, дозволяє виділити ефект виробника (економічний) та 
ефект, який отримають споживачі. 

Економічна ефективність полягає у перевищенні доходів від виробництва й реалізації продукції 
над відповідними витратами у вартісному виразі відповідно до традиційної продукції 4. 

Соціальними результатами досліджень можна вважати: розширення асортименту алкогольних 
напоїв, які мають поліпшені якісні характеристики та є прийнятними за цінами, а також зменшення 
шкідливого впливу на стан здоров’я споживачів. 

Економічне обґрунтування включає, з одного боку, розрахунки додаткових витрат ресурсів, за 
необхідності, а з іншого – розрахунки очікуваних результатів від впровадження нових рецептур. Тому 
для виявлення доцільності широкого впровадження розробок рецептурного складу алкогольних напоїв 
з рослинною та тваринною сировиною необхідно зіставити майбутні вигоди та витрати, пов’язані з 
виготовленням цієї продукції. 

Найважливішим чинником, який визначає виручку від реалізації та прибуток є ціна. У зв’язку з 
цим на першому етапі розрахуємо ціни запропонованих напоїв для порівняння з аналогічними, які 
задовольняють потреби того ж сегменту споживчого ринку 5. 

Основою оптово-відпускних цін виробничих підприємств є собівартість продукції, склад якої 
визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що затверджено наказом 
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318, а також методичними рекомендаціями з 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, які затверджені наказом 
Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. №373. 

Початковим моментом визначення собівартості є розрахунки вартості сировини і матеріалів, які є 
основою продукції (табл. 1). 

Вартість сировини розрахована з урахуванням виходу готової продукції. Витрати на сировину є 
найбільш вагомою складовою собівартості продукції, на яку припадає 56,0…58,0% загальної величини 
витрат з виробництва та реалізації аналогічної продукції. 
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Таблиця 1. Розрахунки вартості сировини і матеріалів на виробництво алкогольних напоїв (на 
30.09.2015) 

Найменування 
сировини та 
матеріалів 

Оптова 
ціна 1 
кг, грн 

Настоянки 
«Red Light» «Orange Light» «Green Light» 

витрати 
сировини 

на 1000 
дал, 

кг 

вартість, 
грн. 

витрати 
сировини 

на 1000 
дал, 

кг 

вартість, 
грн. 

витрати 
сировини 

на 1000 
дал, 

кг 

вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Настій ехінацеї 110,0 9,0 990,0 - - - - 
Настій родіоли 400,0 2,0 800,0 - - - - 
Горобина  45,0 20,0 900,0 - - - - 
Розторопша 
сушена 

35,0 - - 15,0 525,0 - - 

Цедра 
цитрусових 

250,0 - - 7,0 1750,0 - - 

Імбир  70,0 - - 6,0 420,0 - - 
Тархун 
сушений 

250,0 - - - - 25,0 6250,0 

Ламінарія 
сушена 

80,0 - - - - 8,0 640,0 

Ківі  53,5 - - - - 5,0 267,5 
Глюкоза  26,95 9,0 242,6 9,0 242,6 9,0 242,6 
Спирт  70,0 4690,0 328300,0 4800,0 336000,0 4800,0 336000,0 
Сироватка 
молочна 

1,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 

Усього: - - 336342,6 - 344047,6 - 348510,1 
Вартість 
сировини і 
матеріалів з 
урахуванням 
виходу 

- - 365589,8 - 373964,8 - 378815,3 

Вартість 
сировини на 1 
л напоїв 

- - 39,56 - 37,40 - 37,88 

 
Через відсутність чіткої інформації про такі елементи витрат як: оплата праці, відрахування на 

соціальні заходи, вартість палива та електроенергії для виробничі потреби, амортизаційні відрахування, 
витрати на утримання й експлуатацію основних засобів і оренду приміщень, загальновиробничі та 
загальногосподарські витрати, – розрахунки виконаємо за укрупненими показниками з орієнтацією на 
собівартість виробництва продуктів-аналогів та урахуванням змін в технологічному процесі. 

Частка інших витрат з виробництва й реалізації алкогольних напоїв у загальній собівартості 
дорівнює в середньому 42,5 %. 

Оскільки введення до рецептурного складу алкогольних напоїв рослинної та тваринної сировини 
потребує додаткових витрат з її підготовки, здійснення технологічних операцій фільтрування та 
купажування, частка інших витрат за окремими напоями збільшується до 43,5%. Вона коливається за 
видами пропонованих напоїв, бо залежить також від вартості сировини. 

Виходячи з вартості сировини та частки інших витрат в загальній величині, розрахуємо 
собівартість і відпускну ціну розроблених напоїв у державній валюті (табл. 2). 

Величина прибутку в розрахунках ціни приймалась на рівні 22,0% до собівартості, що склався в 
аналогічних виробництвах. 

Розрахунки показали, що ціни алкогольних напоїв з новим рецептурним складом займають 
середню позицію в ціновому ряду такої продукції. Вони є вищими за ціну спиртової настоянки 
«Класична», основні характеристики якої використовувались під час комплексної оцінки якості, та 
певних видів горілки й настоянок. В той же час ціни пропонованих напоїв є нижчими за ціни значної 
кількості видів імпортної та вітчизняної продукції. Тому реалізація даних напоїв з підвищеними 
якісними характеристиками за отриманими цінами не надасть негативного впливу на попит споживачів. 
Хоча на етапі виведення товарів на ринок більш високі ціни вплинуть на зниження обсягу реалізації цих 
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напоїв у зв’язку з внутрішньогруповою еластичністю попиту на них від ціни. Відповідний коефіцієнт 
еластичності дорівнює 1,3. 

 
Таблиця 2. Розрахунки собівартості та ціни міцних алкогольних напоїв з рослинною та тваринною 
сировиною (на 30.09.2015) 
 Настоянки: 

«Red Light» «Orange Light» «Green Light» 
1 2 3 4 

Вартість сировини  365589,8 373694,8 378815,3 

Інші витрати 281471,8 286750,4 289289,3 

Повна собівартість 647061,6 660715,2 668104,6 

Прибуток (22,0%) 142353,6 145357,3 146983,0 

Оптова ціна 789415,2 806072,5 815087,6 

Податок на додану вартість 157883,0 161214,5 163017,5 

Відпускна ціна 947298,2 967287,0 978105,1 

Відпускна ціна 1 л 94,73 96,73 97,81 

 
Вплив цінового чинника на зміни обсягу реалізованої продукції можна визначити наступним 

чином: 
 
ΔVрці   = ΔЦі × Кеп/ц  ,       (1) 
 
де ΔVрці – приріст (зниження) обсягу реалізації і-го продукту за рахунок зміни ціни, %; 
ΔЦі – приріст (зниження) ціни на і-й продукт, %; 
Кеп/ц – коефіцієнт еластичності попиту від ціни. 
 
Залежність має зворотний зв'язок, тобто збільшення ціни зумовлює зменшення обсягу реалізації 

продукції та навпаки. 
Одночасно, реалізація алкогольних напоїв підвищеної якості є джерелом економічного ефекту, що 

зумовлено сприйняттям споживачами поліпшення якісних характеристик як відповідного зниження 
ціни. Попит на міцні алкогольні напої є еластичним за якістю, тобто обумовлює його зростання за умов 
поліпшення якісних характеристик. Відповідний коефіцієнт еластичності оцінюється у розмірі 1,2. 

Можливий додатковий приріст обсягу реалізації продукції за рахунок підвищення якості можна 
визначити наступним чином: 

 
ΔVряі   = Δкя × Кеп/я ,        (2) 
 
де ΔVряі – приріст обсягу реалізованої продукції за рахунок підвищення якості, %; 
Δкя – приріст якості на і-й продукт, %; 
Кеп/я – коефіцієнт еластичності попиту від якості. 
 
Загальні зміни обсягу реалізації напоїв під впливом чинників ціни та якості надамо в табл. 3. 
 

Таблиця 3. Зміни обсягу реалізації міцних алкогольних напоїв 

Показники 
Настоянки 

«Red Light» «Orange Light» «Green Light» 
Приріст ціни, % 16,4 18,8 20,2 
Коефіцієнт еластичності попиту від ціни 1,3 1,3 1,3 
Підвищення якості, % 41,9 32,3 45,2 
Коефіцієнт еластичності попиту від якості 1,2 1,2 1,2 
Зниження обсягу реалізації продукції під впливом 
цінового чинника, % 

21,32 24,44 26,26 

Зростання обсягу реалізації продукції під впливом 
якісних характеристик, % 

50,28 38,76 54,24 

Загальний приріст обсягу реалізації, % 28,96 14,32 27,98 
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Збільшення реалізованої продукції, в свою чергу, обумовлює такий вид економічного ефекту як 
зростання маси прибутку за умов незмінної рентабельності. 

Приріст обсягу реалізації сприяє також зниження умовно-постійних витрат, що є чинником 
підвищення рентабельності. 

Розрахунки приросту рентабельності здійснюється за формулою: 
 
ΔРрі  = Чпві – (Чпві : ІVрі),       (3) 
 
де ΔРрі – приріст рентабельності реалізації і-го продукту, %; 
Чпві – частка умовно-постійних витрат в ціні і-го продукту, %; 
ІVрі – індекс росту обсягу реалізації, який визначається наступним чином 
 
ІVрі = (100 + ΔVрві  ) : 100.       (4) 
 
Частка постійних витрат в загальній їх сумі становить 30,45%. 
Поліпшені якісні характеристики алкогольних напоїв з рослинною і тваринною сировиною є 

також джерелом ефекту для споживачів. Відносний виграш покупців від придбання продукції 
підвищеної якості за умови реалізації за розрахованими цінами визначено наступним чином: 

 
ЕСяк = 100 – [Цн : (Цб × кя) × 100],      (5) 
 
де ЕСяк – відносний виграш споживачів від придбання продукції підвищеної якості за 

розрахованими цінами, %; 
Цн – ціна нового продукту, грн.; 
Цб – ціна базового продукту, грн.; 
кя – коефіцієнт якості. 
 
Ефект для споживачів полягає також і в зниженні токсичної дії після споживання. З метою оцінки 

даного ефекту визначимо узагальнюючий показник за характеристиками активності ферментів та 
інтегральним показником інтоксикації на основі мультиплікативної моделі: 

 

Ітд = n
n ІІІ  11 ,       (6) 

 
де Ітд – узагальнений показник токсичної дії, коефіцієнт; 
І1, І2, Іп –індекси змін окремих характеристик, коефіцієнти; 
п – кількість показників. 
 
Розрахунки здійснимо для настоянки «Класична» та напоїв з новим рецептурним складом у 

порівнянні з обраними характеристиками, які властиві для тих, кому не вводили алкоголь. 
Узагальнений показник токсичної дії після споживання «Класична» – 2,67, настоянок на основі 

рослинної та тваринної сировини – 1,85. 
Результати розрахунків економічного та ефекту для споживачів наведено в табл. 4. 
 

Таблиця 4. Ефект від впровадження настоянок на основі рослинно-тваринної сировини 
Показники Настоянки: 

«Red Light» 
«Orange 

Light» 
«Green 
Light» 

Економічний ефект (на 1000 дал готового продукту) 
Збільшення обсягу реалізованої продукції, грн. 2286,1 1154,2 2280,6 
Зростання прибутку, грн. 412,2 208,1 414,2 
Підвищення рентабельності, % 6,51 3,74 6,45 
Ефект для споживачів 
Відносний виграш споживачів за рахунок підвищення якості, % 18,0 16,2 15,3 
Зниження токсичної дії, % 30,7 30,7 30,7 

 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку 

Таким чином, економічні розрахунки підтверджують ефективність дослідження з вдосконалення 
рецептурного складу алкогольних напоїв. 
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Середній рівень цін відносно аналогічної продукції та підвищена якість дають змогу отримати 
економічний ефект у сфері виробництва від збільшення обсягу реалізації, зростання прибутку та 
підвищення рентабельності. 

Ефект у сфері споживання полягає у можливості отримати відносну економію коштів за рахунок 
придбання за розрахованими цінами продукцію підвищеної якості, а також у зменшенні токсичної дії. 
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