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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочні продукти є основним продуктом харчуван�

ня українського народу і водночас є важливим компо�
нентом харчової промисловості країни. Молоко є дже�
релом отримання білків, вітамінів, кальцію та мінералів
і є незамінним продуктом на кожному столі. Вже бага�
то років рівень споживання та виробництва молока та
молочних продуктів тримається на дуже високому рівні,
але за останні кілька років через кризові явища та змен�
шення обсягів виробництва продукції молочна промис�
ловість стрімко падає. Виробництво продукції тісно по�
в'язане з якісною сировинною базою, технологією ви�
робництва, станом ринкової інфраструктури та платос�
проможністю споживачів. Дефіцит сировини та зрос�
тання цін на молоко і молочну продукцію, погіршення
якості сировини та виробництва молочної продукції
говорить про негативні тенденції в розвитку молочного
ринку.
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У статті йдеться про сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України в умовах кон=

курентного середовища, бо молоко та молочна продукція є невід'ємною частиною щоденного раціону

людини. Розглядається проблематика виробництва та реалізації продукції між діючими промисловими

підприємствами. Зазначаються особливості формування молочної промисловості та конкурентного се=

редовища. Особливу увагу в статті приділено проблематиці виготовлення, експорту та імпорту сирови=

ни та готової продукції, адже виготовлення натурального молока та скорочення поголів'я корів спричи=

няють гальмування харчової промисловості і скорочення національного виробництва. Досліджено су=

часний стан ринку, його структуру та причини гальмування розвитку. Проаналізовано перспективи роз=

витку та обгрунтовано основні заходи для покращення функціонування українського молочного ринку.

The article refers about the current state and prospects of the dairy market Ukraine in a competitive

environment, as well as milk and dairy products are an integral part of daily human diet. Сonsider the problems

of production and sales among existing industries. Indicate the features of formation of the dairy industry and

the competitive environment. Particular attention paid to the problems in the production, exports and imports of

raw materials and finished products, as natural milk production and reduce the number of cows causing inhibition

of the food industry and reduce national production. Investigated the modern state of the market, its structure

and inhibition of reasons. Analysis of development prospects and reasonably basic measures to improve the

functioning of the Ukrainian dairy market.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Молочні продукти займають питому вагу у щоден�

ному раціоні населення, тому велику увагу вчених було
прикуто до вивчення цього питання. Дослідженням про�
блем формування, функціонування та розвитку молоч�
ної промисловості України займались такі науковці, як:
Н.С. Бєлінська, С.В. Васильчак, Т.Г. Дудар, В.О. Рибін�
цев, Е.С. Смирнов, В.Б. Смолінський, Т.Л. Мостенська та
інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сучасного стану молоч�

ного ринку України та окреслення основних напрямків
його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Молочна промисловість — галузь харчової промис�

ловості, що об'єднує підприємства з виробництва моло�
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ка та молочних продуктів. До складу промисловості вхо�
дять підприємства з виробництва тваринного масла, су�
цільномолочної продукції, молочних консервів, сухого
молока, сиру, бринзи, морозива, казеїну та іншої мо�
лочної продукції. Саме молочний ринок є складовою
продовольчого ринку, оскільки молочні продукти й мо�
розиво споживаються 97% дорослого населення, а за
обсягами реалізації вони займають перше місце серед
інших продуктів харчування.

На сьогоднішній день функціонує близько 350
підприємств з переробки молока, з яких 80 виробляють
90% суцільномолочної продукції. У зв'язку із значною
конкуренцією на ринку можна виділити ряд лідерів, які
займають найбільші частки ринку: ТОВ "Юнімілк Украї�
на", ДП "Мілкіленд�Україна", ПАТ "Вімм�Білль�Данн Ук�
раїна", ПрАТ "Геркулес", ТОВ ТД "Західна молочна гру�
па", ДП "Лакталіс�Україна", ТОВ "Люстдорф", ДП "Рейн�
форд", ПАТ "Галичина", комбінат "Придніпровський",
група ТОВ "Danone" та багато інших. Ці підприємства вкла�
дають значні кошти в модернізацію виробництва з метою
покращення виробництва продукції, швидко реагують на
зміни в кон'юнктурі ринку, постійно покращують та роз�
ширюють асортимент продукції. Середній рівень рента�
бельності виробництва незбираної молочної продукції на
молокопереробних підприємствах становить 3—8% [4].

За 2016 рік сформувалися лідери у виробництві та
реалізації молочної продукції:

1. ТОВ "Danone".
2. ТОВ УК "Терра�Фуд".
3. ТОВ "Техмолпром".
4. ТОВ "Гадячсир".
5. ПАТ "Вімм�Білль�Данн Україна".
Ринок молочної продукції у 2016 році має високі

конкурентні позиції. На першому місці найбільших ви�
робників ринку компанія ТОВ "Danone" з річним дохо�
дом більше ніж 2,5 млрд грн. На другому ТОВ УК "Тер�
ра�Фуд" з річним доходом 2,3 млрд грн. Наступне місце
у рейтингу найбільших виробників займає компанія ТОВ

"Техмолпром", фінансовий стан якої за
2016 рік досягнув 1,7 млрд грн.

Частки ринку виробників молочної
продукції у відсотковому значені зображе�
но на рисунку 1.

Основними проблемами, які на сьо�
годнішній день присутні на ринку молочної
промисловості, можна назвати: застаріле
обладнання, нерозвиненість ринкової
інфраструктури, падіння попиту на про�
дукцію через низький рівень платоспро�
можність населення, погане забезпечення
сировиною молокозаводів для виготовлен�
ня молочної продукції. Останнє пов'язане
із зменшенням поголів'я корів, адже
більшість сировини для виготовлення мо�

лочної продукції закуповується у сільського населен�
ня, близько 45%. Хоча, ще 4—5 років тому молоко від
населення складало 60—70% від загального обсягу за�
купівель.

З початку 2016 року виробництва молока у натураль�
ному виразі за даними [2] зросло на 1,1%. І хоча, вироб�
ництво молочних продуктів зросло, продати їх було дуже
важко, більшість товаровиробників працювали на склад,
або зовсім не виготовляли таку продукцію.

Оскільки в останнім часом, спостерігається активний
експорт молочної продукції, залишається відкритим пи�
тання узгодження належного рівня закупівельної ціни,
яку не бажають платити імпортери, тому більшість
підприємств намагаються працювати виключно на націо�
нальному ринку. За звітний період в Україні спостері�
гається невеликий профіцит молочної продукції.

Обсяги виробництва молочної продукції помісячно у
2016 році скоротилися в порівнянні з аналогічним обся�
гом виробництва минулого року. Цей фактор пов'язаний
зі зменшенням поголів'я корів в країні та гальмуванням
розвитку молочної галузі через кризові процеси в державі
в цілому, такий показник, звичайно, є негативним.

На 1 січня 2017 року в країні нараховувалось близь�
ко 2192,3 тис. корів, що на 3,6% менше минулорічного
показника. Динаміка зменшення практично рівнознач�
на для всіх категорій: �3,4% в сільгосппідприємствах та
�3,7% в господарствах населення [7].

Загалом середня базова ціна на закупівлю молока у
підприємств та сільських господарств має невеликі роз�
біжності і сягає не більше 3—4 грн./кг (рис. 2).

Як бачимо на рисунку 2, чітко прослідковується се�
зонне коливання цін на молоко. Ціна залежить від ви�
робництва молока в різні пори року: в літній період —
найменша, в осінній, зимній та весінній — найбільша.
Така ситуація пов'язана з тим, що в літній та кінець ве�
сіннього періоди, тварини отримують свіжу зелень, яка
сприяє збільшенню виробництва молока, а в осінній та
зимній періоди — через суху їжу спостерігається змен�

шення виробництва.
Якщо розглянути середні реалізаційні

ціни в Україні на молоко та молочні про�
дукти в гривнях за тону за 21 рік, то про�
слідковується динаміка зосереджена в таб�
лиці 1.

Аналізуючи дані таблиці, можна засві�
дчити, що середня реалізаційна ціна на мо�
локо та молочну продукцію стрімко росте
з кожним роком. Середні реалізаційні ціни
на молоко та молочні продукти починаю�
чи з 1996 року мають значні зміни, це по�
в'язано зі зміною структури господарства
та розвитком молочної промисловості.
Позитивна динаміка росту ціни на молоко
та молочні продукти пов'язана не з тоталь�
ним розвитком галузі, така ситуація спри�
чинена загальними економічними тенден�
ціями в країні: криза в економіці та недо�
сконалість законодавства.
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Рис. 1. Частки ринку виробників молочної продукції, 2016 рік
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Рис. 2. Середня базова ціна на молоко 2014—2016 рр., грн./ кг
Джерело: молочна динаміка України [5].
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Закриття російського ринку у 2015 році, на який
припадало біля 85% експортної продукції з України,
змусило вітчизняних виробників шукати нові ринки збу�
ту. Найбільшим імпортером молочної продукції, який
залишився на сьогоднішній день є Білорусь.

З впровадженням тісних зв'язків з ЄС в Україні
відбуваються позитивні зміни, так як починаючи з 10
січня 2016 року почали експортувати молочну продук�
цію до Європи 10 українських виробників: ПАТ "Жито�
мирський маслозавод", ПАТ "Яготинський маслозавод",
ТОВ "Люстдорф, ТОВ "Молочний дім", ТОВ "Гадячсир",
ПАТ "Золотоношський масловиробничий комбінат",
філія "Мінський сир" ПП "Прометей", філія "Роменсь�
кий молочний комбінат" ПП "Рось" та інші [1].

Україна має високий потенціал для розвитку експор�
ту молочної продукції. У 2016 році було експортовано
продукції на суму 177,9 млн дол. США, а імпортовано
значно менше, лише 34,3 млн дол. Сальдо у 2016 році
сягало 143,5 млн дол.

Дані таблиці свідчить, що у 2016 році позитивне сальдо
за молочною продукцією зафіксовано в таких товарних гру�
пах: "Молоко та вершки, незгущені" (3,8 млн дол. США),
"Молоко та вершки, згущені" (87,7 млн дол. США), а також
"Молочна сироватка" (13,4 млн дол. США) та "Масло вер�
шкове" (27,4 млн дол. США). Від'ємне сальдо зафіксовано
лише у групі "Сири" і "Маслянка, ферментовані або сква�
шені молоко та вершки" 20,1 і 0,3 млн дол. США.

Найбільший імпорт продукції у 2016 році відбував�
ся з: Німеччини, Молдови, Польщі, Франції, Чехії, Вір�
менії та Бельгії.

Обсяг та склад імпорту з Німеччини за минулий рік
склав: Молоко та вершки, не згущені (431 тис. дол.
США), Молоко та вершки, згущені (186 тис. дол. США),
Молочна сироватка ( 269 тис. дол. США), Масло верш�
кове (632 тис. дол. США), Сири (6073 тис. дол. США). З
Франції: Молоко та вершки, не згущені (165 тис. дол.
США), Масло вершкове (571 тис. дол. США), Сири (3537
тис. дол. США). З Бельгії: Молоко та вершки, не згу�
щені (125 тис. дол. США). З Білорусії: Молоко та верш�
ки, згущені (818 тис. дол. США). З Вірменії: Молоко та
вершки, згущені (175 тис. дол. США). З Росії: Маслян�
ка, ферментовані або сквашені молоко та вершки (1948
тис. дол. США). З Польщі: Маслянка, ферментовані або
сквашені молоко та вершки (881 тис. дол. США), Сири
(4886 тис. дол. США). З Греції: Маслянка, ферментовані
або сквашені молоко та вершки (205 тис. дол. США). З
Португалії: Молочна сироватка (856 тис. дол. США). З
Чехії: Молочна сироватка (541 тис. дол. США). З Рес�
публіки Молдова: Масло вершкове (549 тис. дол. США).

У 2016 році в Україна головним чином експортувала
молочну продукцію в такі країни, як: Казахстан, Молдо�
ва, Грузія, Азербайджан, Єгипет, Пакистан та Бангладеш.

Згідно з джерелом [3] держава здійснює постійну
роботу над відкриттям нових ринків для українських ви�
робників. Зокрема у 2016 році відкрито нові ринки Ки�
таю та Марокко, було отримано дозвіл на експорт мо�
лочної продукції в ЄС. За минулий рік українськими
компаніями було експортовано на зовнішні ринки мо�
лочної продукції на загальну суму 214,4 млн дол. США.

Експорт за групами товарів молочної продукції у
2016 році проводився в наступних обсягах. Республіка

Молдова: Молоко та вершки, не згущені (2400 тис. дол.
США), Маслянка, ферментовані або сквашені молоко
та вершки (2316 тис. дол. США), Сири (6598 тис. дол.
США). Грузія: Молоко та вершки, не згущені (1181 тис.
дол. США), Молоко та вершки, згущені (7705 тис. дол.
США), Маслянка, ферментовані або сквашені молоко
та вершки (496 тис. дол. США). Лівія: Молоко та верш�
ки, не згущені (348 тис. дол. США). Бангладеш: Молоко
та вершки, згущені (10546 тис. дол. США). Казахстан:
Молоко та вершки, згущені (7561 тис. дол. США), Мо�
лочна сироватка (1858 тис. дол. США), Сири (13551 тис.
дол. США). Азербайджан: Маслянка, ферментовані або
сквашені молоко та вершки (209 тис. дол. США), Масло
вершкове (4688 тис. дол. США). Пакистан: Молочна си�
роватка (1780 тис. дол. США). В'єтнам: Молочна сиро�
ватка (1594 тис. дол. США). Марокко: Масло вершкове
(5663тис. дол. США). Єгипет: Масло вершкове (4542 тис.
дол. США). Росія: Сири (9526 тис. дол. США).

За останні роки відбулася переорієнтація українсь�
кої продукції з російського ринку на країни Азії, Афри�
ки та Європи. В минулому році найбільша кількість мо�
лочної продукції українськими компаніями експортува�
лася в Казахстан (25,9 млн дол. США), Молдову (17,2 млн
дол. США), Грузію (13 млн дол. США), Азербайджан (11,6
млн дол. США) та Бангладеш (10,9 млн дол. США).

За окремими позиціями молочної продукції Украї�
на в 2016 році збільшила експорт на 25%. Так, сухого
молока експортували на 37 тис. т більше в порівнянні з
2015 роком. За даними Державної фіскальної служби, в
2016 році Україна імпортувала молоко на суму 0,830 млн
дол. США, експорт склав 4,618 млн дол. США [5].

На думку експертів, молочна галузь, на сьогоднішній
день, потребує підтримки з боку держави. Одним із кри�

№ з/п Найменування групи товару Імпорт Експорт 
1 2 3 4 

1. Молоко та вершки, незгущені 830,00 4618,00 
2. Молоко та вершки, згущені 1669,00 89377,00 
3. Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки 3680,00 3341,00 
4. Молочна сироватка 2096,00 15529,00 
5. Масло вершкове 2577,00 29964,00 
6. Сири 23464,00 2577,00 
7. Разом по всій групі 34136,00 1766874,00 

Таблиця 2. Частка основних товарних позицій у вітчизняному експортіKімпорті молочної продукції
за 2016 рік в дол. США

Джерело: за даними [6].

Таблиця 1. Середня ціна реалізації молока та молочних
продуктів у 1996—2016 рр.

Джерело: Державна статистика України [2].

№ з/п Роки 
Середні ціни молока 

та молочних 
продуктів, грн. за т 

1 2 3 
1 1996 191,5 
2 1997 239,5 
3 1998 284,1 
4 1999 360,4 
5 2000 536,4 
6 2001 603,7 
7 2002 541,0 
8 2003 696,9 
9 2004 835,3 
10 2005 1126,9 
11 2006 1070,2 
12 2007 1660,6 
13 2008 2065,1 
14 2009 1888,8 
15 2010 2938,7 
16 2011 3041,6 
17 2012 2662,2 
18 2013 3364,0 
19 2014 3588,4 
20 2015 4347,3 
21 2016 4452,5 
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теріїв позитивного впливу держави, будуть зміни в по�
датковій системі та очікувані дотації для виробників
молока та молочної продукції. Очевидно, що молочній
галузі потрібні кредитні ресурси для розвитку, яких
наразі не вистачає. Позитивним зрушенням у напрямку
підтримки галузі державою є опублікування та почат�
кові етапи втілення проекту стратегії розвитку молоч�
ного бізнесу України, згідно з яким підприємці�молоч�
ники можуть отримувати державні дотації на виробниц�
тво молочної продукції, починаючи з квітня 2017 року
за новими правилами.

З 2011 року Кабінет Міністрів України запровадив
спеціальну бюджетну дотацію, закріплену постановою
Кабінету міністрів від 1 серпня 2011 № 899, яка перед�
бачає за приріст корів молочного та комбінованого на�
пряму в розмірі до 5 тис. грн. за голову. Ця дотація ви�
плачувалася за умови середнього надою на одну коро�
ву не менше 4,3 тис. кг молока за рік. Постанова також
передбачала виплату дотації за екологічно чисте моло�
ко, продане молокопереробним підприємствам для ви�
робництва продуктів дитячого харчування, в розмірі 750
грн./тонна.

З метою розвитку молочного бізнесу необхідно
здійснити суттєві зміни в існуючому законодавстві. Дер�
жава повинна створити нормальну законодавчу базу для
функціонування молочних кооперативів та вирішення
питання з реформування ветеринарної служби. Затягу�
вання часу для прийняття правильних рішень призведе
до втрати ринків збуту та ускладнить відкриття нових.
Також на сучасному рівні розвитку галузі, гостро по�
стає проблема з молоковмісними продуктами. Для
відновлення довіри споживачів, цю проблему можна
вирішити лише на законодавчому рівні. Важливим мо�
ментом у вдосконаленні законодавчої бази є не лише
написання потрібних, і правильних законів з боку дер�
жавних органів управління, але й забезпечення належ�
ного рівня дотримання норм та покарання порушників
за не виконання.

Отже, до найбільших проблем сучасного українсь�
кого ринку молочної продукції можна віднести:

1. Відсутність якісної сировини, для виробництва
продукції.

2. Невеликий ринок збуту продукції, що змушує біль�
шість підприємств скорочувати виробництво та працю�
вати на склади, чи навіть взагалі закрити виробництво.

3. Низький технологічний рівень на виробництвах,
відсутність сучасного обладнання.

4. Падіння рівня внутрішнього споживання через
кризові явища в країні.

5. Неструктуроване виробництво та брак кооперації.
Основними напрямками, які покращать стан молоч�

ного ринку України можна назвати наступні:
1. Удосконалення якості виробленої продукції, мо�

дернізація обладнання.
2. Пошук прибуткових каналів для експорту про�

дукції.
3. Вироблення продукції згідно з нормами ЄС, що

призведе до глобального виведення продукції на міжна�
родний рівень.

ВИСНОВКИ
Розглянувши основні проблеми та перспективи роз�

витку молочного ринку можна зробити висновки, що ця
галузь є прибутковою та пріоритетною для нашої краї�
ни. Головними завданнями для покращення розвитку
ринку молока та молочних продуктів є створення нор�
мальної, діючої законодавчої бази для підприємств;
припинення гальмування виробництва молочної про�
дукції; створення конкурентного середовища та захист
споживачів від неякісної продукції.

Надзвичайно важливим фактором є унормування
виробництва, покращення матеріально�технічної бази
та технології виробництва продукції, виведення про�
дукції галузі на міжнародний рівень.

Паралельно з цими заходами необхідно створити
ефективний механізм з контролю виконання та реалі�
зації програми щодо підвищення ефективності праці на
ринку молока та молочних продуктів.
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