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У статті представлено статистичні дані, які показують динаміку виробництва та обсяг реалізованої 
молочної продукції. Розглянуто проблеми та тенденції розвитку. Визначено головні проблеми зниження ре-
алізації молочної продукції. Розглянуто динаміку експорту молочної продукції та причини, що стимулюють 
розвиток або погано впливають на діяльність підприємств 
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В статье представлены статистические данные, которые показывают динамику производства и 
объем реализованной молочной продукции. Рассмотрены проблемы и тенденции развития. Определены 
главные проблемы снижения реализации молочной продукции. Рассмотрены динамика экспорта молочной 
продукции и причины, которые стимулируют развитие или плохо влияют на деятельность предприятий

Ключевые слова: молочная продукция, молочная отрасль, экспорт и импорт молочной продукции, про-
блемы и перспективы развития молочной отрасли.

This article presents statistical data that shows the dynamics of production and the volume of dairy products 
sold. Problems and development tendencies are considered. Finding the main problem of reducing the sales of dairy 
products. The dynamics of exports of dairy products and the reasons that stimulate development or badly affect the 
activities of enterprises
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development of the dairy industry.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. у нашій країні є достатній 
економічній, природно-кліматичний, трудовий 
потенціал розвитку молочної продукції. сьогодні 
виробництво молочної продукції займає 13,7% 
від виробництва харчових продуктів в україні. 
необхідно констатувати той факт, що на ринку 
виробництва молочної продукції існують про-
блеми, які впливають на занепад даної галузі: 
скорочення обсягу якісної сировини, високі 
витрати на виробництво молочних продуктів. 
Для подолання цієї кризи необхідно проаналізу-
вати сучасний стан виробництва молочної про-
дукції, виявити причини та надати рекомендації 
щодо подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спираються автори. основні положення 
функціонування ринку молочної продукції роз-
глянуто та проаналізовано у працях н.с. белін-
ської, М.і. бутенка, с.в. васильчака, т.М. Гамми, 
т.л. керанчука, о.в. Моргуна, Ю.а. тарасової, 
н.в. овсієнка, н.с. скопенка та ін. однак із 
постійним нестабільним становищем на ринку 
харчової продукції виникає потреба в аналізі та 
знаходженні прийнятних шляхів розвитку стра-
тегічно важливої галузі україни.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сучасного 
стану ринку молочної продукції україни та світу, 
наведення основних проблем, що уповільню-
ють ринок збуту, та надання рекомендацій щодо 
подальшого розвитку цієї галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
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результатів. через геополітичне протистояння з 
росією загальну економічну кризу та зміни у пра-
вилах оподаткування ситуація у 2014–2016 рр. 
помітно погіршилася.

українські виробники молока зосереджува-
лися на внутрішньому ринку і активно шукали 
нові закордонні ринки для молочних продуктів 
із доданою вартістю. Після значного зростання 
російський ринок сиру залишається закритим 
для української продукції із серпня 2014 р. екс-
порт до більш дрібних традиційних ринків цен-
тральної азії також почав ускладнюватися тим, 
що в середині 2016 р. росією були введені нові 
транзитні бар'єри.

на жаль, нових експортних ринків не було 
виявлено для українського сиру, масла або 
незбираного молока. якість українського сиру 
часто потребує поліпшення, а тип і смак продукту 
обмежують його розподіл, головним чином, кра-
їнами колишнього радянського союзу (снД).

Після російської заборони в українських 
переробників не було вибору, крім як пере-
вести додаткове молоко в знежирене сухе і про-
дати його на світовому ринку за будь-яку ціну. 
у 2016 р. через відсутність фінансування не 
були реалізовані державні програми закупівель 
масла або молочних продуктів [1].

у 2016 р. ціни на промислове молоко, яке 
використовується для цілих молочних про-
дуктів, залишалися низькими, але привабли-
вими для виробників, що призвело до збіль-
шення виробництва рідкого молока. Домашні 
господарства скоротили виробництво молока і 
свою частку в загальному обсязі виробництва. 
загальне виробництво молока знизилося.

низькі ціни на молоко в 2016 р. сприяли 
неефективному виходу з ринку виробників. 
Промислові підприємства змогли збільшити 
продукцію молока, зменшивши кількість тва-
рин. виробництво молока в домогосподарствах 
зменшилося через зменшення кількості корів. 

унаслідок відносно невеликої частки промис-
лового виробництва молока в україні загальне 
виробництво молока в країні зменшилося.

українські молочні переробники закупову-
ють домашнє молоко через недостатню кіль-
кість промислового молока. вони намагаються 
поліпшити якість молока за допомогою спільних 
програм та сільської громади: санітарної освіти, 
центрів збору молока із сучасним охолоджу-
вальним обладнанням, субсидіями на ветери-
нарні та селекційні послуги, програм лояльності 
тощо. водночас українські процесори збільшу-
ють частку промислово обробленого молока. 
у 2017 р. вона досягла 60% від загального 
обсягу закупівель рідкого молока порівняно з 
52% у 2014 р.

загальне зменшення розмірів стадного 
молодняку продовжує тенденцію зменшення 
кількості тварин на два десятиліття, що супро-
воджується підвищенням продуктивності праці. 
будучи виробниками з відносно невисокою 
ефективністю, сільські домогосподарства вико-
ристовують дешеву модель виробництва з 
великою кількістю сезонного випасу худоби та 
мінімального використання дорогих кормів або 
ветеринарних препаратів.

виробництво молока в україні зменши-
лося у 2016–2017 рр. через зниження попиту з 
боку процесорів у 2014–2016 рр. виробництво 
молока реагує на сигнали ринку зі значним 
відставанням. нові експортні ринки з’явилися 
занадто пізно в 2016 р., щоб позитивно впли-
нути на виробництво в 2017 р. однак збіль-
шення експорту сприятиме виробництву молока 
в 2018 р. [2].

за даними Державної служби статистики 
україни, загальний обсяг реалізованої молоч-
ної продукції за 2014–2017 рр. скоротився 
майже в 1,8 рази, з 29 684,3 млн. грн. до 
16 491,28 млн. грн. відповідно [3].
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Рис. 1. Динаміка виробництва молока за 2002–2017 рр., тис. т 
Джерело: розроблено авторами на основі [3]
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Позитивним на ринку молочної продукції є 
збільшення експорту продукції за межі укра-
їни. так, у 2014 р. обсяг реалізованої продукції 
за межі україни становив 893,5 млн. грн., а в 
2017 р. він збільшився на 211,9 млн. грн. і ста-
новить 1 105,4 млн. грн. Для того щоб україн-
ські товари змогли вийти на міжнародний ринок, 
треба максимально модернізувати виробни-
цтво і привести його у відповідність зі світовими 
стандартами. саме тому в умовах кризи вироб-
ники скорочують ті поголів'я, які не дають якісне 
молоко і необхідну продуктивність. натомість 
виробники молока вищого сорту збільшують 
прибуток й успішно реалізують свій товар. вони 
забезпечують переробні підприємства сирови-
ною для виготовлення конкурентоспроможної 
продукції, що відповідає міжнародним вимогам 
до якості та безпеки [3].

Причини, що стримують розвиток галузі та 
негативно впливають на діяльність підприємств:

– зниження поголів’я крупної рогатої худоби;
– значне коливання цін та їх невідповідність 

витратам;
– неузгодженість взаємозв’язків між вироб-

никами та переробниками;
– кризовий стан економіки країни;
– втрата міжнародних ринків збуту;
– недостатня кількість лабораторій для 

визначення якості молочних продуктів [4].
Висновки з цього дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
за останні чотири роки ринок молочної продук-
ції україни значно скоротився, майже в 1,8 рази. 
Позитивним є збільшення реалізації продукції у 
1,2 рази за межі україни, що підтверджує попит 

на вітчизняну продукцію за кордоном. Головними 
проблемами спаду реалізації ринку молочної 
продукції є геополітичне протистояння з росією, 
загальноекономічна криза та зміни в правилах 
оподаткування. вирішення окреслених проблем 
можливо за рахунок: державної бюджетної під-
тримки молочних товаровиробників, форму-
вання ефективно функціонуючого молочного 
ринку, модернізації виробництва, створення 
інтегрованих та кооперативних утворень.

за кордоном (сШа, канада, австралія, 
нова зеландія) основні виробники та продавці 
сільськогосподарської продукції – коопера-
тиви. вони представлені малими та середніми 
виробниками, ці об’єднання дають змогу серед-
нім фермерам виходити на міжнародний ринок, 
напряму продавати свою продукцію та отриму-
вати вигідні умови співпраці. завдяки тому, що 
кооперативи більш відкриті для входу та виходу 
учасників, ніж інші форми господарювання, вони 
мають більший успіх та розраховані на значну 
кількість учасників. але законодавча база поки 
що не дає змоги повною мірою впровадити 
кооперативи в україні, тому першим кроком до 
забезпечення розвитку молочної галузі є її вдо-
сконалення.

Перспективи подальшого розвитку молочної 
продукції можливі за рахунок реалізації вирі-
шення таких завдань:

– забезпечення продовольчої безпеки кра-
їни шляхом державної підтримки молочних 
товаровиробників;

– задоволення попиту населення молоч-
ною продукцією, а промисловості сировиною та 
сприяння сталому розвитку сільських територій;
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Рис. 2. Динаміка обсягу реалізованої молочної продукції  за 2014–2017 рр., млн. грн.
Джерело: розроблено авторами на основі [3]
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– скорочення залежності від імпорту та про-
ведення протекціонізму вітчизняного товарови-
робника;

– створення належного пільгового податко-
вого режиму;

– створення інтегрованого та кооперова-
ного виробництва;

– підвищення конкурентоспроможності 
української продукції та товаровиробників шля-
хом модернізації виробництва;

– формування ефективно функціонуючого 
ринку молочної продукції, сировини і продо-
вольства, що забезпечує підвищення прибут-
ковості молочних товаровиробників.
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