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THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIES FOR MILK PROCESSING ENTERPRISES
IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS
Досліджено ринок молока та молокопродуктів України як важливої складової ринку продовольчих товарів
України, тенденції його розвитку у докризовий період та у сучасних умовах. Встановлено, що в умовах фінансово+
економічної кризи внаслідок зменшення доходів споживачів скорочується споживання молочних продуктів на одну
особу у перерахунку на молоко та перевага у споживанні надається традиційним молочним продуктам. Негативно на
величині попиту на молоко та молокопродукти позначається суттєве зростання цін на них. Збільшенню споживання
молока та молочних продуктів в Україні у межах реалізації стратегії інтенсивного розвитку сприятиме стабілізація
цін на них шляхом контролю та зменшення величини торговельних надбавок, що вимагає налагодження співпраці
виробників та торговельних посередників, зменшення довжини каналів розподілу молока та молокопродуктів. Кон+
троль рівня цін на товари забезпечує і стратегія інтеграції з посередниками. У межах стратегії диверсифікації важ+
ливо забезпечити натуральність нових продуктів, що повинні постійно розроблятися відповідно до потреб спожи+
вачів та розширення товарного асортименту. Українським виробникам молокопродуктів належну увагу слід при+
діляти і покращанню якості продукції, що збільшуватиме їхні можливості у напрямі експорту товарів у країни ЄС і
на ринки Азії та Африки, на яких визнаються європейські сертифікати якості.
The market of milk and dairy in Ukraine is investigated as an important component of the food market of Ukraine.
The tendencies of its development in the pre+crisis period and in the modern world were investigated. It is found that the
financial and economic crisis by reducing income consumers reduced consumption of dairy products per capita in terms
of milk consumption and preference is given to traditional dairy products. Negatively on the level of demand for milk
and milk products indicated a substantial increase in their prices. The increase in the consumption of milk and dairy
products in Ukraine within realization of strategy of intensive development will contribute to stabilizing their prices by
monitoring and reducing the value of trade margins, which requires the cooperation of manufacturers and resellers,
shorter distribution channels milk and dairy products. Control of commodity prices provides an integration strategy
with stakeholders. As a part of diversification strategy, it is important to ensure naturalness of new products that should
always be designed to meet the needs of consumers and expand product lines. Ukrainian dairy producers should be given
due attention and improve the quality of products that will increase their chances towards the export of goods to EU
countries and markets in Asia and Africa, which are recognized by European quality certificates.

Ключові слова: ринок молока та молокопродуктів, стратегія інтенсивного розвитку, стра
тегія інтеграції, стратегія диверсифікації, просування молочних продуктів.
Key words: milk and dairy products market, the strategy of intensive development, integration
strategy, the strategy of diversification, promotion of dairy products.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ринок молока та молокопродуктів — це
важлива складова ринку продовольчих товарів
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України, яка суттєво впливає на забезпечення
населення необхідними поживними речовина$
ми та їх життєвий рівень. Україна має значний
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Таблиця 1. Обсяги виробництва молочних продуктів в Україні у 2011—2014 рр.
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
Ɇɨɥɨɤɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɟ ɪɿɞɤɟ
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɜɟɪɲɤɢ ɠɢɪɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ 6%
Ɇɨɥɨɤɨ ɿ ɜɟɪɲɤɢ ɫɭɯɿ
Ɇɚɫɥɨ ɜɟɪɲɤɨɜɟ
ɋɩɪɟɞɢ ɬɚ ɫɭɦɿɲɿ
ɋɢɪ ɫɜɿɠɢɣ ɧɟɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɫɢɪ
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɣ
ɋɢɪɢ ɠɢɪɧɿ
Ƀɨɝɭɪɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɱɢ
ɫɤɜɚɲɟɧɿ ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɜɟɪɲɤɢ

2011
894
31,4
53,6
76,7
60,7

2012
912
36,1
63,1
88,6
54,9

2013
972
51,5
53,8
94,3
53,9

2014
1117
68,2
66,7
114
52,5

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2013
ɞɨ 2012 ɪ., %
6,58
42,66
-14,74
6,43
-1,82

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2014
ɞɨ 2013 ɪ., %
14,92
32,43
23,98
20,89
-2,60

76,5

79,0

83,7

74,7

5,95

-10,75

178

168

165

130

-1,79

-21,21

474

489

522

473

6,75

-9,39

Джерело: складено на основі [9].

потенціал у сфері розвитку виробництва моло$
ка та молокопродуктів, що дозволяє значну
частину продукцію поставляти на експорт та
повністю забезпечувати потреби внутрішнього
ринку. Проте фінансово$економічна криза, яка
супроводжується зменшенням доходів спожи$
вачів, негативно позначається на величині по$
питу на молоко та молокопродукти, змушую$
чи молокопереробні підприємства збільшува$
ти обсяги виробництва товарів низькоціново$
го сегменту та загалом скорочувати пропози$
цію товарів. Ситуація ускладнюється внаслідок
погіршення світової кон'юнктури ринку молоч$
них продуктів. Тому у цих умовах важливим
завданням для українських молокопереробних
підприємств є обгрунтування стратегій їх по$
дальшого розвитку. Його успішне вирішення
ускладнюється внаслідок нестачі необхідних
фінансових ресурсів підприємств, невизначе$
ності факторів середовища їх функціонування,
відсутності належного інформаційного забез$
печення про тенденції розвитку ринку молока
та молокопродуктів України та світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
[1] подано результати дослідження ринку мо$
лока та молокопродуктів та напрями підвищен$
ня їх конкурентоспроможності. У [2] автори
обгрунтовують напрями підвищення конкурен$
тоспроможності молокопереробних підпри$
ємств через формування окремих складових
потенціалу їх еластичності. У [3] досліджено
ринок молока та молокопродуктів України та
світу, обгрунтовано доцільність його укрупнен$
ня через консолідацію виробництва. У [4] роз$
глядаються питання комплексного оцінювання
діяльності молокопереробних підприємства з
метою формування стратегії розвитку на етапі
стратегічного аналізу. Проте усі вищеподані
публікації орієнтуються на зростаючий попит
на молоко та молокопродукти в Україні та світі.
У сучасних умовах внаслідок зміни тенденцій
розвитку ринку молока та молокопродуктів
виникає необхідність пошуку шляхів подальшо$
го розвитку їх виробників.
Передплатний індекс 21847

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою роботи є дослідження тенденцій
розвитку ринку молока та молокопродуктів
України та світу, їх впливу на перспективи ді$
яльності вітчизняних молокопереробних під$
приємств та обгрунтування стратегій їх подаль$
шого розвитку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

2015 р. характеризувався такими тенден$
ціями, які вплинули на розвиток ринку молока
та молокопродуктів України [5]:
— скороченням поголів'я великої рогатої
худоби;
— зменшенням виробництва молока;
— покращанням якості молока, закуплено$
го на переробку. Найбільше зросло надходжен$
ня молока високої якості (екстра класу) — на
9,2% — до 180,6 тис. т. Питома вага такого мо$
лока становила 9,7% проти 8,9% у 2014 р. Над$
ходження молока вищого сорту виросло на 5%
— до 648,2 тис. т;
— отриманням деякими молокопереробни$
ми підприємствами дозволу на експорт молоч$
ної продукції на ринки Китаю, Казахстану,
Молдови та ЄС;
— зростанням з осені вартості закупівель$
ної ціни на молоко;
— зменшенням споживання молочних про$
дуктів населенням;
— наявністю позитивного зовнішньоторго$
вельного сальдо.
На кінець 2014 р. та протягом 2015 р.
кон'юнктура світового ринку молока та мо$
локопродуктів була несприятливою для Ук$
раїни внаслідок відмови від квот на виробниц$
тво молока в Європі, введення Росією торго$
вельного ембарго на імпорт з ряду провідних
країн$виробників молока; скорочення за$
купівлі молокопродуктів Китаєм та переклю$
ченням його на власне виробництво. Внаслі$
док перевищення пропозиції молочних про$
дуктів над попитом спостерігалося падіння
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Таблиця 2. Місячні обсяги виробництва основних видів молочної продукції в Україні протягом
2014—2015 рр., тис. т
Ɇɿɫɹɰɿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɡɚ ɪɿɤ

Ɇɨɥɨɤɨ ɪɿɞɤɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɟ
2014
74,1
77,1
86,7
83,7
98,3
105
93
99,8
100
97,8
83,9
80,4
1079,8

2015
79,9
75
82,9
83,9
89,9
82,2
85,7
79,4
77,6
78,8
75,3
75
965,6

ȼɿɞɯɢɥ., %
7,83
-2,72
-4,38
0,24
-8,55
-21,71
-7,85
-20,44
-22,40
-19,43
-10,25
-6,72
-10,58

Ɇɚɫɥɨ ɜɟɪɲɤɨɜɟ
2014
6,4
6,5
7,6
10
12,2
13
12,5
11,9
10,6
9,6
6,4
7,6
114,3

2015
6,5
6,7
8,1
7,9
10,4
10,5
10,6
9,4
8,1
8,5
7,2
7
100,9

ȼɿɞɯɢɥ., %
1,56
3,08
6,58
-21,00
-14,75
-19,23
-15,20
-21,01
-23,58
-11,46
12,50
-7,89
-11,72

Ƀɨɝɭɪɬ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɱɢ
ɫɤɜɚɲɟɧɿ ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɜɟɪɲɤɢ
2014
2015
ȼɿɞɯɢɥ., %
40,5
36,7
-9,38
39,8
34,1
-14,32
40,5
36,8
-9,14
38,4
35,3
-8,07
45
39,4
-12,44
40,9
36,2
-11,49
40,6
36,1
-11,08
40,7
35,6
-12,53
37
36,6
-1,08
36,6
32,9
-10,11
35,2
34,1
-3,13
34,6
32,3
-6,65
469,8
426,1 -9,30

Джерело: складено на основі [9].

світових цін, що негативно позначи$
250
243,6
243,6
лося на діяльності українських екс$
235,2
240
229,2
230,4
портерів молокопродуктів. Позитив$
230
но на цю ситуацію вплинула деваль$
вація національної валюти, що доз$ ɤɝ 220
209,3
воляло вигідніше продавати ці това$
210
ри [6]. Вищеподані фактори обумо$
200
вили те, що виручка від експорту ук$
190
раїнських виробників молока та мо$
2010
2011
2012
2013
2014
2015
лочних продуктів у 2015 р. впала при$
Рис. 1. Споживання молока та молочних продуктів
близно вдвічі [7].
на 1 особу у перерахунку на молоко
Зниження доходів українців при$
звело до того, що обсяг споживання
Джерело: складено на основі [6; 9].
молока і молочних продуктів у 2015 р.
скоротився на 12—15%, а за деякими категорі$ виробництва йогуртів та інших ферментованих
ями товарів і до 20%, перевага надавалася про$ чи сквашених молока та вершків. Протягом
дуктам з нижчою ціною [8]. Це негативно по$ більшості аналізованих періодів були меншими
значилося і на обсягах виробництва молока та також обсяги виробництва молока рідкого об$
робленого та масла вершкового. Збільшення
молокопродуктів.
Динаміка виробництва молока та молоко$ пропозиції молока протягом травня$вересня
продуктів за 2011—2014 рр. відображена у таб$ призводить до того, що обсяги виробництва
масла вершкового у цей період є найвищими,
лиці 1.
Аналіз таблиці 1 свідчить, що протягом тобто виробництво цього товару носить сезон$
2011—2014 р. обсяги виробництва молока об$ ний характер.
Протягом 2015 р. споживання молока та
робленого рідкого, молока та вершків жирні$
стю більше 6%, масла вершкового зростали. молочних продуктів в Україні скоротилося і
Одночасно стосовно спредів та сумішей, сирів досягло 209,3 кг молочних продуктів (в пере$
жирних твердих існувала чітка динаміка до рахунку на сире молоко) [6]. Проте динаміка
зменшення обсягів їх випуску.
обсягів споживання молока та молокопро$
Протягом 2015 р. було вироблено 1,7 млн т дуктів протягом 2010—2013 рр. мала тенденцію
молочних продуктів, що на 10% менше, ніж за до зростання (рис. 1), що було позитивним фак$
2014 р. Падіння виробництва спостерігалося за тором для розвитку молокопереробних підпри$
всіма основними групами товарів [10].
ємств на ринку України.
У таблиці 2 подано обсяги виробництва ос$
Відповідно до науково$обгрунтованих
новних видів молочної продукції протягом два$ норм харчування кожна людина має спожива$
надцяти місяців 2014—2015 р.
ти в середньому 380 кг (у перерахунку на мо$
Аналізуючи дані таблиці 2, можна зробити локо) молока і молочних продуктів, серед яких
висновки, що протягом усіх дванадцяти місяців — 120 кг молока у свіжому вигляді. Зарубіж$
2015 р. порівняно з 2014 р. зменшилися обсяги ний досвід свідчить про те, що в окремих краї$
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Таблиця 3. Виробники молочної продукції та їх товарний асортимент
ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ
ɌɈȼ «Ⱦɚɧɨɧ Ⱦɧɿɩɪɨ», ɉȺɌ
«Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ
ɦɿɫɶɤɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞ»

Ɍɨɜɚɪɧɿ ɦɚɪɤɢ
ɉɪɨɫɬɨɤɜɚɲɢɧɨ

ɌɈȼ «Ȼɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɢɣ
ɦɨɥɨɱɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ»

Premialle
Ȼɿɥɚ ɥɿɧɿɹ

Ɏɟɪɦɚ
ɉȺɌ «ȼɢɦɦ Ȼɿɥɶ Ⱦɚɧɧ
ɍɤɪɚʀɧɚ»
ɉȺɌ «ɘɪɿɹ»

ɋɥɨɜ’ɹɧɨɱɤɚ
ȼɨɥɨɲɤɨɜɟ ɩɨɥɟ

ɌɈȼ «Ʌɸɫɬɞɨɪɮ»

ɇɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ȼɭɪɶɨɧɤɚ
ɋɟɥɹɧɫɶɤɟ
ȼɟɫɟɥɚ Ȼɭɪɶɨɧɤɚ

Ⱦɉ «Ɇɿɥɤɿɥɟɧɞ-ɍɤɪɚʀɧɚ»

Ⱦɨɛɪɹɧɚ

ɉɪȺɌ «Ʌɚɤɬɚɥɿɫ ɍɤɪɚʀɧɚ»

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ

ɉɪȺɌ «Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞ»

Ɇɨɥɨɤɿɹ Ʉɚɡɤɨɜɚ
Ɇɨɥɨɤɿɹ Ʉɥɚɫɢɤɚ
Ɇɨɥɨɤɿɹ ɋɨɧɟɱɤɨ

ɉɪȺɌ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ»

Ɇɨɥɨɱɧɚ ɪɨɞɢɧɚ
Ɇɨʀ ɤɨɪɿɜɤɢ
Ƚɚɥɢɱɢɧɚ

ȼɢɞɢ ɬɨɜɚɪɿɜ
Ɇɨɥɨɤɨ (1%, 2,5%, ɬɨɩɥɟɧɟ 2,5%, ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ 1,5%, 2,5%,
3,2%), ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɡɚɤɜɚɫɤɚ (1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ, ɣɨɝɭɪɬɢ (3 ɜɢɞɢ),
ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%, 25%), ɫɢɪ ɡɟɪɧɢɫɬɢɣ, ɫɢɪ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɣ
(ɧɟɠɢɪɧɢɣ, 5%, 10%, 15%), ɜɟɪɲɤɢ (10%, 15%, 20%, 33%), ɦɚɫɥɨ 72,6%,
82,5%)
Ɇɨɥɨɤɨ 2,7%, ɛɿɮɿɞɨ (1%, 2,5%), ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%), ɫɢɪ ɡɟɪɧɢɫɬɢɣ 7%,
ɤɟɮɿɪ 2,5%, ɪɹɠɚɧɤɚ 4%, ɣɨɝɭɪɬɢ (5 ɜɢɞɿɜ), ɜɟɪɲɤɢ (10%, 15%, 20%),
ɮɟɬɚ 45%, ɛɪɢɧɡɚ 35%
Ɇɨɥɨɤɨ (2,5%, 3,2%, ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ 0,5%, 1,5%, 2,5%), ɛɿɮɿɞɨ
(1%, 2,5%), ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%), ɫɢɪ ɡɟɪɧɢɫɬɢɣ 4%, ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%),
ɪɹɠɚɧɤɚ 4%, ɣɨɝɭɪɬɢ (4 ɜɢɞɢ), ɜɟɪɲɤɢ (10%, 15%, 20%), ɡɚɤɜɚɫɤɚ (0%,
2,5%)
Ɇɨɥɨɤɨ (1,5%, 2,5%, 3,2%, ɭɥɶɬɪɚ ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ 1,5%, 2,5%, 3,2%),
ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%), ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ 4%, ɡɚɤɜɚɫɤɚ (0%, 2,5%),
ɮɟɬɚ 45%, ɦɚɫɥɨ (63%, 73%, 82,5%, ɲɨɤɨɥɚɞɧɟ 62,5%)
Ɇɨɥɨɤɨ (2,5%, 3,2%, ɩɪɹɠɟɧɟ 4%), ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ 4%,
ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%, 25%), ɦɚɫɥɨ 72,5%, ɫɢɪ (ɧɟɠɢɪɧɢɣ, 5%, 9%)
Ɇɨɥɨɤɨ 2,6%, ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 21%, 25%), ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ 4%,
ɣɨɝɭɪɬɢ (4 ɜɢɞɢ), ɦɚɫɥɨ 73%
Ɇɨɥɨɤɨ ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ (2,6%, 3,2%), ɜɟɪɲɤɢ ɭɥɶɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ
(10%, 15%, 18%, 21%, 33%), ɫɩɪɟɞ 72,5%
Ɇɨɥɨɤɨ ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ (2,6%, 3,2%), ɜɟɪɲɤɢ ɭɥɶɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ
(10%, 15%, 18%, 21%, 33%), ɫɩɪɟɞ 72,5%
Ɇɨɥɨɤɨ ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ (1,5%, 2,6%, 3,2%), ɜɟɪɲɤɢ
ɭɥɶɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ (8%, 12%, 21%, 33%), ɦɚɫɥɨ (63%, 73%, 82%), ɤɟɮɿɪ
(1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ 4%, ɫɦɟɬɚɧɚ (10%, 15%, 20%), ɣɨɝɭɪɬɢ (5 ɜɢɞɿɜ)
Ɇɨɥɨɤɨ ɭɥɶɬɪɚɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ (2,6%, 3,2%), ɤɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ
4%, ɫɦɟɬɚɧɚ (10%, 15%, 20%), ɣɨɝɭɪɬɢ (4 ɜɢɞɢ), ɦɚɫɥɨ (63%, 73%)
Ɇɨɥɨɤɨ (1,5%, 2,7%, 3,2%, ɩɪɹɠɟɧɟ 2,5%), ɤɟɮɿɪ (0%, 1%, 2,5%, 3,2%),
ɪɹɠɚɧɤɚ 2,5%, ɫɦɟɬɚɧɚ (10%, 15%, 21%, 25%), ɣɨɝɭɪɬɢ (8 ɜɢɞɿɜ),
ɡɚɤɜɚɫɤɚ (1%, 1,5%, ɡ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ), ɫɢɪ (0%, 9%), ɫɢɪɨɜɚɬɤɚ 0%,
ɦɚɫɥɨ (73%, 82,5%)
ɋɦɟɬɚɧɚ (10%, 15%, 20%), ɜɟɪɲɤɢ (10%, 20%, 35,1%), ɫɢɪ (0,2%, 5%,
9%), ɦɚɫɥɨ 82%
Ɇɨɥɨɤɨ (1,6%, 2,5%, 3,4%), ɣɨɝɭɬɢ (3 ɜɢɞɢ), ɦɚɫɥɨ (73,2%)
Ɇɨɥɨɤɨ 3,6%, ɤɟɮɿɪ (1%, 3,2%), ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 22%), ɣɨɝɭɪɬ ɛɟɡ
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 2,5%
Ɇɨɥɨɤɨ (1,6%, 2,5%, 3,4%), ɤɟɮɿɪ (1%, 3,2%), ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 16%, 22%,
30%), ɣɨɝɭɪɬ ɛɟɡ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 2,5%
Ɇɨɥɨɤɨ 2,6%, ɤɟɮɿɪ (0,05%, 2,5%), ɪɹɠɚɧɤɚ 4%, ɫɦɟɬɚɧɤɚ (15%, 20%),
ɦɚɫɥɨ 72,6%
Ʉɟɮɿɪ (1%, 2,5%), ɫɦɟɬɚɧɚ (15%, 20%), ɦɚɫɥɨ 72,6%, ɣɨɝɭɪɬɢ (3 ɜɢɞɢ)
Ƀɨɝɭɪɬɢ (7 ɜɢɞɿɜ)

нах (Франція, Фінляндія, Польща та інші)
рівень споживання молока і молокопродуктів
в розрахунку на одну особу населення пере$
вищує 400 кг [11, с. 89—90]. Тому при стабілі$
зації економічної та політичної ситуації ук$
раїнські виробники молокопродуктів мають
значні перспективи для свого подальшого роз$
витку.
Важливою тенденцією світового ринку
молокопродуктів є вибір споживачами нату$
ральних продуктів. Тому для того, щоб про$
дукти харчування користувалися попитом на
ринку, вони повинні бути максимально при$
родними. Внаслідок існування даної тен$
денції відбувається переорієнтація спожи$
вачів у їх смаках — відхід від екзотичних
смаків (десертів, йогуртів) до традиційних
молочних продуктів (кефіру, простокваші,
ряжанки, сирів) [3]. Для забезпечення свого
успішного розвитку у майбутньому вітчиз$
няні виробники молокопродуктів повинні ак$
Передплатний індекс 21847

тивно розширювати свій товарний асорти$
мент саме завдяки таким натуральним про$
дуктам, насамперед органічним, і розробля$
ти стратегії їх просування.
З метою більшого охоплення ринку деякі
виробники молокопродуктів пропонують свої
товари під кількома товарними марками.
Інформація про основних виробників віт$
чизняних молочних продуктів та їх товарні мар$
ки подано у таблиці 3.
Аналіз таблиці 3 свідчить, що такі вироб$
ники як ПрАТ "Галичина", ПрАТ "Терноп$
ільський молокозавод", ТОВ "Люстдорф",
ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат"
при пропозиції молочних продуктів викорис$
товують багатомарочний підхід та стратегію
розвитку товару, що дозволяє диференціюва$
ти товари щодо потреб різних сегментів рин$
ку, збільшити викладку товарів на полицях
магазинів. Проте у цьому випадку виробникам
необхідні додаткові кошти на розроблення та
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просування кількох товарних марок і спосте$
рігається явище "товарного канібалізму", коли
обсяги продажу одних товарних марок вироб$
ника зростають за рахунок зменшення обсягів
реалізації його товарів під іншими товарними
марками.
За останні роки ціна закупівлі молока в Ук$
раїні майже зрівнялася із середньою ціною на
молоко в країнах ЄС внаслідок зростання його
собівартості, а також зменшення його пропо$
зиції на ринку [12].
З огляду на високу вартість якісної сиро$
вини в Україні, польські виробники молока (в
першу чергу) можуть спробувати вийти на ри$
нок України зі своєю недорогою цільномо$
лочною продукцією [13]. Тому у цих умовах
вітчизняні молокопереробні підприємства
повинні активізувати свою маркетингову
діяльність, розробляти стратегії у сфері оп$
тимізації витрат. Адже 2015 р. — початок 2016 р.
характеризувалися збільшенням цін на мо$
локо та молокопродукти. Зокрема, у період
з 22 грудня по 15 січня 2016 р. середня ціна
масла вершкового жирністю 72,5% зросла у
середньому по Україні на 0,9% і становила
76,92 грн./кг [14], середня ціна по Україні
молока пастеризованого жирністю 2,5% ста$
ном на 15 січня 2016 р. становила 10,95 грн./л
(з 22 грудня зросла на 0,3%); середня ціна сиру
"Російський" 50% — 81,00 грн./кг (зросла на
0,6%); сметани жирністю 20% — 31,32 грн./кг
(зросла на 0,4%).
Ціна молока та молочних товарів у роз$
дрібній торговельній мережі суттєво зростає
внаслідок залучення більшої кількості посе$
редників до його збуту. При закупівлі моло$
ка посередниками його ціна зростає на 15—
20 %. Залежно від асортименту та відповід$
них доплат за входження молочної продукції
до продажу у торговельній мережі, гуртова
ціна підприємства на молочну продукцію зро$
стає на 25—60 %. При формуванні роздріб$
ної ціни магазини додають для споживачів
свою торговельну націнку, яка теж підвищує
кінцеву ціну товару [15, с. 64]. Тому вироб$
никам молокопродуктів необхідно налагод$
жувати співпрацю з торговельними мережа$
ми, що дозволить уникнути націнки гуртової
торгівлі і зменшити кінцеву ціну реалізації
молочної продукції.
Протягом 2015 р. держава майже не нада$
вала дотації на підтримку виробництва моло$
ка. За три квартали 2015 р. було виділено лише
8,997 млн грн. (за аналогічний період 2014 р.
сума складала 226,5 млн) [6]. Така ситуація сут$
тєво ускладнила становище молокопереробних
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підприємств України. Дрібні молокопереробні
підприємства банкрутували.
Частковому відновленню ринку молокопро$
дуктів України у 2015 р. сприяло відкриття ки$
тайського ринку для 18 українських підпри$
ємств [6].
Перспективи розвитку ринку молокопро$
дуктів України у 2016 р. теж не дуже оптимі$
стичні. Виробництво молока та молочних
продуктів в Україні передбачається на рівні
10,45 млн т. При цьому виробництво у
сільськогосподарських підприємствах буде
становити 2,66 млн т, у господарствах насе$
лення — 7,78 млн т. При цьому експорт мо$
локопродуктів складе в 2016 р. — 532,2 тис. т,
а імпорт — 63,3 тис. т. Прогнозується, що
споживання на внутрішньому ринку станови$
тиме 9,2 млн т [16].
Частково компенсувати втрати російсько$
го ринку українським молокоперобним
підприємствам дозволить вихід на ринок Євро$
пейського Союзу. Підтвердженням того є
рішення Європейської комісії про включення
українських молокопереробних підприємств
до офіційного списку затверджених експор$
терів в ЄС [17]. Європейські сертифікати якості
підтвердили відповідність української молоч$
ної продукції міжнародним нормам і стандар$
там, що відкриває їй шлях і на інші ринки, зок$
рема Азії та Африки, на яких визнаються євро$
пейські сертифікати. До підприємств, які отри$
мали дозвіл на експорт молочної продукції в ЄС
належать: ТОВ "Люстдорф", ТОВ "Молочний
дім", ПАТ "Житомирський маслозавод", філія
ПАТ "Яготинський маслозавод", "Яготинське
для дітей", ПрАТ "Лакталіс$Миколаїв", ТОВ
"Гадячсир", Недригайлівський сирцех філії
"Роменський молочний комбінат" ПП "Рось",
філія "Роменський молочний комбінат" ПП
"Рось", ПАТ "Золотоніський маслоробний ком$
бінат", філія "Менський сир" ПП КФ "Проме$
тей".
Зменшення світового та вітчизняного попи$
ту на молочну продукцію спонукатиме моло$
копереробні заводи все більше переключатися
на виробництво технічних продуктів. Молоко$
переробні підприємства також будуть активно
шукати нові ринки збуту та розширювати асор$
тимент товарів за рахунок м'яких сирів [18]. У
цей же час виробники молокопродуктів повинні
активно просувати "традиційні" молочні про$
дукти, роблячи акцент на їх корисності для здо$
ров'я людини. Мова йде як про рекламу на упа$
ковках товару, так і про активне використання
заходів паблісіті з використанням преси, теле$
бачення та Інтернету.
Передплатний індекс 21847
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Отже, проведений аналіз свідчить, що
для молокопереробних підприємств Украї$
ни у сучасних умовах можуть бути викори$
стані усі стратегії розвитку — інтенсивно$
го (розвитку ринку та товару), інтеграцій$
ного (з постачальниками сировини та посе$
редниками) та диверсифікаційного. Реалі$
зація стратегій інтенсивного та диверсифі$
каційного розвитку вимагатиме вдоскона$
лення окремих складових маркетингової
діяльності молокопереробних підприємств
на підставі збирання первинної маркетин$
гової інформації, що стане предметом по$
дальших досліджень.
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