
ТОВ «Микулинецький Бровар» 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 

За результатами 2020 року 



Інформація про підприємство 

Кадрова політика 

Екологічна політика 

Ризики 

Охорона праці 

Плани розвитку 



Інформація про підприємство 

ТОВ «Микулинецький Бровар» спеціалізується на виробництві пива, 

мінеральної води, безалкогольних напоїв, віскі та різних алкогольних напоїв. 

Оскільки пивоварня розміщена на ґрунтах з прошарками голубої та червоної 

глини, то відповідно до цього, джерельна вода є власною сировиною 

підприємства та використовується також для технологічних цілей. Завдяки 

джерельній воді та екологічно чистій сировині, високотехнологічному 

обладнанню, зберігаючи стару класичну схему пивоваріння (кожен сорт 

відповідно до своєї рецептури вариться окремо), виготовляє продукцію 

надзвичайних смакових якостей. 

На даний час потужність заводу становить до 1 400 тис декалітрів пива, 1 

500 т солоду, 450 000 декалітрів безалкогольних напоїв. 

Основною сировиною, яка використовується для виробництва є солод, 

виготовлений на власній солодовні. 

Це дає змогу повністю відмовитися від використання штучних барвників, 

консервантів та ароматизаторів при виготовленні темних сортів пива. На 

виготовлення солоду використовується найкращі пивоварні сорти ячменю, для 

випуску світлого, темного і карамельного сортів солоду. 

Успішно розвивається й виробництво безалкогольної продукції. У 1997 

році підприємство почало виробляти столову мінеральну воду. На сьогоднішній 

день здійснюється монолітна робота із модернізації виробництва та 

впровадження нових технологій та технологічних ліній. Для забезпечення 

здійснення цієї мети ТОВ «Микулинецький Бровар» підтримує зв'язки з 

зарубіжними фірмами, які допомагають їх закупити і встановити лінії розливу, 

кизильгуровий фільтр, повітряні компресори, фарфаси та інше устаткування. 19 

На кінець 90-х років нагально проведено ряд реконструкцій технологічних 

ліній, систем опалення і виробничих комунікацій. Сучасне високотехнологічне 

устаткування сприяє для досягнення мети, що забезпечує стабільність якості 

пива. В 2011 році проведено реконструкцію відділення для замочування, 

внаслідок чого запрацювали три чани німецької фірми —8е§егі, потужність 

кожного з них становила 6 тон зерна, що уможливлює доведення випуску 



солоду до 155 тонн в місяць. На сьогоднішній день на підприємстві йде 

швидкими темпами заміна старого виробничого обладнання на нове. 

Основним ринком збуту кінцевої продукції ТОВ «Микулинецький 

Бровар» є терени Тернопільської області, де продається до 45% виробленого 

товару, частина якого продається в інших областях України. На підприємстві 

діє широка мережа фірмової торгівлі (бази, бари, магазини), розроблена гнучка 

система цін в залежності від кількості пива, яку купляє клієнт. Проводиться 

постійна робота, з метою зменшення собівартості продукції, частка затрат на 

яку йде на використання енергоносіїв. З 1993 по 2014 роки ці затрати знизилися 

на 20%, що призвело до зменшення затрат на енергоносії та сприяло 

встановленню нового більш ефективнішого технологічного обладнання. Заміна 

насосів закачування води в парові котли дала можливість зменшити питомі 

витрати електроенергії в 1,5 разів. Встановлення повітряних компресорів, 

заміна машини для миття пляшок, блоку для розливу пива, встановлення 

миючої системи СІР на варниці, призводить до зменшення питомих затрат 

електроенергії у 2 рази. 20 За останні роки змінилось виробництво, 

модернізація та покращення естетичного вигляду підприємства. Оновлення 

його ведеться завдяки реконструкції та будівництву нових цехів (зокрема, 

побудовано цех розливу та варильний цех із встановленням сучасного 

устаткування, яке відповідає вимогам технології виробництва 

непастеризованого пива. Для кращої якості та стійкості пива збудовано 

мікробіологічну лабораторію для використанням найсучаснішого обладнання. 

ТОВ «Микулинецький Бровар» використовує солом'яні брикети, як 

альтернативний тип палива. Під час збору урожаю, зокрема пшениці, ріпаку 

солома тюкується та привозиться до місця їх складування. Процес 

виготовлення солом'яних брикетів повністю автоматизований. Виготовлені 

брикети транспортуються на завод, які пізніше засипаються в бункер, з якого 

шнеком подаються у котел. Таким чином ТОВ «Микулинецький Бровар» 

використовує альтернативні види палива для економії природного газу. 

В даний час на підприємстві працює 4 лінії розливу, які можна розділити 

на основні напрямки: 



- пляшковий розлив пива та напоїв в скляні пляшки; 

- розлив пива та напоїв в бочки (КЕГИ); 

- розлив пива та напоїв в ПЕТФ - пляшки; 

- розлив пива та напоїв в металеві банки; 

Можна відзначити, що завод не має заборгованості по платежах в 

бюджет, вчасно виплачує кошти у всі фонди. Так що державі вигідно мати 

побільше таких підприємств, от тільки б вона ще підтримувала їх. Багато 

проблем виникає і з податками, мається на увазі те, що податкове 

законодавство постійно змінюється і для того щоб правильно сплачувати 

податки необхідно витрачати багато зусиль і часу, які можна було б 

використати для розробки нових проектів. 

З моменту створення акціонерного товариства технологи поставили мету 

- виготовляти тільки натуральний конкурентноспроможний продукт високої 

якості. Протягом всього періоду діяльності політикою і головною метою 

підприємства була і залишається орієнтація на передові досягнення в області 

забезпечення стабільної якості продукції, задоволення потреб споживача, 

впровадження прогресивних сучасних технологій та обладнання, підвищення 

професійного рівня працюючих та задоволення їх потреб, вдосконалення 

методів управління, впровадження системи якості. 



Результати діяльності в тис. грн. без акцизу і ПДВ 

Показники 2019 рік 2020 рік 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції,тис.грн 

208171 168847 

Собівартість реалізованої 

продукції, тис.грн 130336 113133 

Фінансовий результат до 

оподаткування 

(Прибуток), тис.грн 

12057 10645 

Чистий фінансовий 

результат, тис.грн 9887 8729 

Матеріальні затрати, 

тис.грн 129731 1566 

Витрати на оплату праці, 

тис.грн 16787 14467 

Відрахування на 

соціальні заходи, тис.грн 3625 3148 

Амортизація, тис.грн 24670 35902 

Інші операційні витрати, 

тис.грн 23908 17353 

Фінансові результати по видах продукції в тис.грн без акцизу і ПДВ 

Показники 2019 рік 2020 рік 

Пиво 114599 111582 

Безалкогольні напої 92618 54839 

Віскі та алкогольні напої 954 2426 



СТРУКТУРНА СХЕМА ТОВ «МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР» 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА-
НАЧАЛЬН. ЛАБОРАТОРІЇ 

ВИРОБНИЧА 
ЛАБОРАТОРІЯ: 

(ТЕХНІК ХІМІК- 2, 
МІКГОБІОЛОГ-2 

Б10ТЕХН0Л0Г-І) 

НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХУ РОЗЛИВУ 

ТЕХНОЛОГ ЦЕХУ 
РОЗЛИВУ 

ЦЕХ РОЗЛИВУ 

ЦЕХ ВІСКІ 

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ зі 
зберігання зерна 

СОЛОДОВЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

ІНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ 

ВИКОНАВЧИЙ 
ДИРЕКТОР 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 
З ВИРОБНИЦТВА 

ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА-ДИРЕКТОР 

ФІНАНСОВИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ 
КЕРІВНИК 

ІНЖЕНЕР З АСКВ 

ІНЖЕНЕР З ОП 

І 
ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО 

ДИРЕКТОРА-ЗАВІДУВАЧ 
ГОСПОДАРСТВА 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР 

БУХГАЛТЕРІЯ: 
(БУХГАЛТЕР-6, 

КАСИР-1. 
ЕКСПЕДИТОР - І) 

БУДІВЕЛЬНА БРИГАДА 

ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ 

ЇДАЛЬНЯ 

ІНЖЕНЕР 
ПРОГРАМІСТ 

НАЧАЛЬНИК 
ВІДДІЛУ ЗБУТУ 

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК ЕНЕРГКТИЧНА 
СЛУЖБА 

ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ 
І ЗБУТУ 

(МЕНЕДЖЕР - З, 
МЕНЕДЖЕР ПОСТАЧАЛЬНИК - І, 

ХУДПЖНИК ДИЗАЙНЕР - І, 
ДИЗАЙНЕР-4) 

ІНЖЕНЕР МЕХАНІК АВТОТРАНСПОРТ 

МЕХАНІЧНИЙ ЦЕХ 

ВАРИЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

БРОДИЛЬНО-ЛАГЕРНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР 

> НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ 

НАЧ. ЮРИД.СЛУЖБИ 

ЮРИСТКОНСУЛЬТ 

НАЧАЛЬНИК ОХОРОНИ 

ОХОРОНА 

СЕКРЕТАР 

ПАБ 



Кадрова політика 

Станом на 31 грудня 2020 року облікова кількість штатних працівників 

становила 161 чоловік. Жінок 31 особа та 130 чоловік. 

Основними складовими кадрової політики ТОВ «Микулинецький Бровар» є 

п'ять взаємопов'язаних питань, за допомогою яких здійснюється сприяння 

досягненню цілей компанії та втілюється бачення в галузі управління 

персоналом: 

1. Підвиш;ення результативності роботи на всіх рівнях. 

2.0птимізація та стабілізація кадрового складу компанії й забезпечення 

ефективного використання їх можливостей та потенціалу. 

3. Створення та розвиток системи навчання й розвитку персоналу. 

4. Формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників. 

5. Формування та зміцнення корпоративної культури. 

Кадрова політика формується керівництвом компанії, реалізується кадровою 

службою під час виконання її працівниками своїх функцій. Вона знаходить своє 

відображення в таких локальних документах, як: корпоративна культура, 

посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Тому всі заходи щодо роботи з кадрами — добір, складання штатного 

розкладу, атестація, навчання, просування — можуть заздалегідь плануватися й 

узгоджуватися зі стратегічними цілями та поточними завданнями компанії. 

Необхідно брати до уваги, що не лише компанія має цілі. Власні цілі має 

також кожен працівник. Якщо компанія розраховує на тривалий та стабільний 

строк своєї діяльності, слід керуватися головним принципом кадрової політики 

— принципом відповідності індивідуальних цілей працівників цілям компанії. 

Тобто він полягає в тому, що на одному рівні стоїть досягнення індивідуальних 

й організаційних цілей. 

Тривалість відпустки для всіх працівників була не менше 24 календарних 

днів. Графік щорічних відпусток затверджується за погодженням не пізніше 25 



грудня поточного року. Відпустки надавались у відповідності до чинного 

Законодавства та внутрішніх документів і положень. 

З метою залучення, збереження і мотивування керівників, які мають 

необхідні навички, знання та компетенції, до досягнення цілей, визначених 

стратегією підприємства, та встановлення єдиних принципів визначення 

винагороди керівників, у 2020 році розроблено політику щодо встановлення 

розміру базової винагороди та систему управління змінною частиною 

винагороди керівників - підвищення заробітної плати за досягнення цілей та 

ключових результатів. Встановлено цілі керівникам. 

Екологічна політика 

Екологічна політика ТОВ «Микулинецький Бровар» заснована на 

розумінні того, що робота підприємства повинна призводити тільки до 

позитивних змін у навколишньому середовищі і не впливати на здоров'я 

персоналу та населення. Для цього компанія розробила основні принципи 

екологічної політики підприємства: 

Визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє 

середовище 

Дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих 

вимог, що регламентують роботу виробничих підприємств в галузі охорони 

навколишнього середовища 

Контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення 

забруднення повітря, води і землі, пов'язаного з виробничою діяльністю 

підприємства 

Застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що 

впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими 

світовими стандартами 

Раціональне використання природних ресурсів 

Скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація 

Забезпечення безпечної експлуатації об'єкта 



Відкритість і доступність екологічної інформації, конструктивна 

взаємодія з громадськістю 

Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці персоналу 

Застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що 

впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності зі світовими 

стандартами 

Пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення 

навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних 

впливів 

Відкритість і доступність екологічної діяльності та співпраця з 

зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, 

конструктивна взаємодія з громадськістю 

Постійне вдосконалення процесів у галузі охорони навколишнього 

середовища 

Навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров'я і навколишнього 

середовища 

Подання об'єктивної інформації про характер виробництва та його вплив 

на навколишнє середовище, здоров'я персоналу і населення 

Екологічна політика підприємства поширюється на всю діяльність 

підприємства, пов'язану з постачанням комплектуючих і матеріалів, 

проектуванням, розробкою, виробництвом продукції, що виробляється 

підприємством. Весь персонал, що працює на підприємстві, проходить 

профілактичні медичні огляди з періодичністю, установленою нормативними 

документами. 

Для досягнення цілей в області екологічної політики щорічно 

розробляються комплексні плани природоохоронних заходів із відповідним 

забезпеченням ресурсами. 

Екологічна політика гармонізована з положеннями Закону України „Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики". Закону України 



„Про охорону навколишнього природного середовища", ДСТУ 180 14001 

„Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування". 

Ризики 

Загальні, ринкові, економічні, фінансові умови та ріст продаж є 

найважливішими факторами, що впливають на прибуток. Оскільки 

виробництво та реалізація пива та напоїв в основному спрямована на 

внутрішній ринок, економічна рецесія в країні впливає на показники 

прибутковості. 

Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, в 

значній мірі, від дій українського уряду та від того, наскільки успішним буде 

співробітництво з Міжнародним Валютним Фондом, разом з тим, майбутній 

розвиток подій в економічній та політичній площині є важко передбачуваним. 

Судові ризики схильні до ризиків судових позовів з боку клієнтів, 

потенційних партнерів, постачальників, персоналу, регулюючих органів. 

Ризики, пов'язані з персоналом - це плинність кадрів в галузі виробництва 

напоїв порівняно не висока. Задоволеність роботою (лояльність) персоналу 

постійно моніториться з боку працівників служби персоналу для своєчасного 

реагування на негативні зміни та попередження відтоку кадрів. 

Основними фінансовими ризиками, є валютний ризик, ризик ліквідності. 

Керівництво переглядає та затверджує політику щодо управління кожним з 

ризиків. Валютний ризик пов'язаний з експортом своєї продукції до 

європейських та інших країн; купівлею обладнання в різних країнах. 

Ситуація на ринку пива в цілому не досить сприятлива для виробників 

«живого» пива, враховуючи прагнення споживачів отримувати високо якісний 

натуральний продукт та поступовому спаді на ринку дешевого пива з 

домішками. 



На підприємстві ТОВ «Микулинецький Бровар» впроваджена 

збалансована система показників фінансового планування, що в умовах 

сучасної економіки дасть змогу виявляти та враховувати як коливання 

зовнішнього нестабільного середовища, так і поточні та майбутні відхилення 

від запланованих параметрів фінансової стратегії підприємства і, що важливо, 

чинники, що впливають на ці відхилення і своєчасно вносити необхідні 

коригування та реалізовувати заходь щодо їх подолання. 

Незважаючи на закуплене нове обладнання, яке вимагає менше затрат у 

виробництві і з використанням, якого продукція заводу може конкурувати з 

пивом інших виробників, як вітчизняних так і іноземних, все одно збільшились 

витрати заводу, так як ціни на сировину і електроенергію значно підвищилися. 

Продукція заводу має ряд значних конкурентних переваг перед 

конкурентами, зокрема орієнтація у виробництві на справжнє непастеризоване 

пиво з України з використанням традиційних технологій пивоваріння, 

оригінальна рецептура, наявність в асортименті унікальних сортів пива, що не 

мають аналогів в Україні. 

Охорона праці 

Організація охорони праці на ТОВ «Микулинецький Бровар» і 

фінансування заходів на неї товариство віддає належну увагу напряму охорони 

праці через введення в організаційну структуру управління відповідальних осіб 

за роботу із підйомнотранспортними механізмами, оскільки сама технологія 

виробництва пива передбачає значні обсяги робіт із навантаження та 

розвантаження виготовленої продукції пивоварного виробництва. Служба 

охорони праці на підприємстві виконує такі завдання : 

- забезпечує працівників засобами індивідуального та колективного 

захисту; - надає професійну підготовку й підвищення кваліфікації працівників з 

питань поліпшення умов праці; 

- вибір оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; 

- професійний добір виконавців для визначених видів робіт. 



- веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, 

а також шкоди від цих подій; 

- веде підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони 

праці; 

- розробляє перспективні та поточні плани роботи підприємства щодо 

створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

При цьому пивоварне виробництво характеризується цілою низкою 

структурних, організаційних, технологічних особливостей, що впливають на 

рівень виробничих ризиків. Також вжито заходів з посилення відомчого 

контролю на всіх цехах із складах, де проводиться навантаження продукції. 

Основним завданням заходів та засобів із охорони праці ТОВ 

«Микулинецький Бровар» є створення для працівників здорових, безпечних 

умов праці, попередження та профілактика виникнення професійних 

захворювань, нещасних випадків та аварій, пов'язаних із виробничими 

процесами в технології виробництва пива, тобто захист працюючих від впливу 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів (чинників) - фізичних, 

хімічних, біологічних та психофізичних. 

Вище керівництво Підприємства забезпечує функціонування системи 

управління охороною праці, формує політику у сфері охорони праці, 

орієнтуючись на передовий досвід інших організацій, що здійснюють 

діяльність у сфері виробництв, з урахуванням накопиченого досвіду роботи, 

досягнутих показників діяльності та наявних ресурсів. 

Плани розвитку 

Як український виробник ТОВ «Микулинецький Бровар» не лишилася 

осторонь переломних подій в країні. Ми продовжуємо інвестувати у 

національну економіку, людей, екологію, культуру і спорт. Фірма залишається 

відповідальним працедавцем, надійним партнером і прозорим учасником 

ринку. Попри непросту ситуацію в Україні, нестабільні макроекономічні умови, 

завод шукає можливості, як в Україні так і за ї'ї межами, розвиваючи експортні 

ринки. Це щоденна копітка праця, досвід міжнародних комунікацій і визнання, 

як результат. Тільки в 2018-219 році пивоварня вийшла на ринок Польщі і 



США. Невід'ємною складовою частиною стратегії розвитку є постійне 

удосконалення системи управління, яка відповідає вимогам стандартів та 

правильне передбачення тенденцій розвитку ринку. Спрямованість на 

удосконалення системи управління означає: 

• надійність у партнерстві для постачальників і замовників при 

безумовному виконанні нормативних, законодавчих вимог та договірних 

зобов'язань; 

• наголошення на постійному вдосконаленні сфери якості, безпеки 

продукції, ставлення до довкілля, зменшення професійних ризиків; 

• постійне виконання очікувань замовників, щодо смакових якостей, 

зовнішнього оформлення, асортименту продукції та обслуговування; 

• що діяльність, спрямована на підвищення результативності системи 

управління; 

• безперервне забезпечення підвищення мотивації співробітників, 

задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін. 

Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх 

інноваційний розвиток. Практика показує, що інноваційні перебудови на 

сучасному етапі розвитку суб'єктів господарювання можуть не лише 

забезпечити високі показники економічного розвитку, але й підвищити 

конкурентоспроможність сучасних підприємств, їх експортний потенціал, а 

також допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні проблеми. 

Інноваційна діяльність є однією з основних складових процесу забезпечення 

успішного функціонування підприємств. Тому сучасні економічні умови 

вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, ефективної організації 

досліджень та розробок, нововведень, зниження інноваційних ризиків, 

стратегічного управління в інноваційній діяльності кожного підприємства. 

Підприємства, що прагнуть реалізовувати інноваційну діяльність 

потребують значних капіталовкладень, а особливо інвестиційного 

забезпечення. Але на сьогодні інвестиційний клімат в Україні оцінюється як 

високо ризиковий. Причиною такого стану є не лише відсутність коштів для 

вкладень, але й підвищений ризик будь-яких форм інвестування 



Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність використання 

виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості підприємств до 

зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові 

ринки продукції, створює умови довгострокової стабільності. Відомо, що 

економічне зростання підприємств значно залежить від їх інноваційної 

активності. Суб'єкти інноваційної діяльності повинні творчо підходити до 

визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі чого 

вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи надприбутки, 

зміцнюючи свої ринкові позиції. 

Структура підприємства формувалася довгі роки під впливом стратегії 

розвитку, що направлена на диверсифікацію виробництва, перехід на сировину 

власного виробництва, інноваційний підхід, екологічну безпеку та соціальну 

відповідальність. Впродовж звітного періоду пивоварня слідувала за 

тенденціями ринку випускаючи крафтове пиво та напої, впроваджувала нові 

сучасні формати упаковки продукції та розвивала мережу фірмових магазинів. 


