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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення населення України високо�

якісними продуктами харчування, розширення їх
асортименту та зниження продовольчої залеж�
ності від імпорту — проблема, яка в останні роки
набуває все більшої актуальності. Тому забезпе�
чення зростання обсягів виробництва молока й мо�
локопродуктів як однієї із цінних та корисних груп
продуктів харчування, покращення їх якості, та
зниження собівартості їх виготовлення є важли�
вими завданнями.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі соціально�економічного

розвитку України важливим питанням є пошук
напрямів ефективного функціонування продо�
вольчого ринку, оскільки його стан визначає рівень
забезпеченості населення продуктами харчування.
Серед основної сукупності продовольчих ринків
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одним із найважливіших є ринок молока та молоч�
ної продукції. Внаслідок впливу загальноеконом�
ічних та внутрішньогалузевих чинників протягом
останніх двадцяти років у молочній галузі спосте�
рігаються негативні процеси: зменшення обсягів
виробництва молочної продукції, зростання
різниці між закупівельними та роздрібними ціна�
ми на неї, нерозвиненість ринкової інфраструкту�
ри і відносин між виробниками та переробниками
молока, зниження рівня споживання молока і мо�
лочних продуктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку молочної промисловості
висвітлені у працях відомих вчених та фахівців,
зокрема С.В. Васильчак, М.М. Ільчука, С.І. Канце�
вич, М.Г. Павличенко, П.Т. Саблука, О.В. Шуб�
равської та інших дослідників [1; 2; 5; 6].
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Більш поглибленого дослідження потребує
питання своєчасності отримання та достовірності
інформації про результати діяльності молочної
промисловості та її вплив на економічний розви�
ток вітчизняної економіки. Останні події на світо�
вому продовольчому ринку та викликані ними дис�
пропорції у вітчизняній економіці зумовлюють не�
обхідність та високу соціально�економічну зна�
чимість цього напряму досліджень для національ�
ної економіки України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження визначальних тен�

денцій розвитку молочної промисловості України
та обгрунтування підвищення ефективності її фун�
кціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток молочної промисловості суттєво за�

гальмувався з набуттям Україною незалежності в
1991 році. Тривала кризова ситуація, яка набула
глибокого руйнівного характеру у матеріально�ре�
сурсній базі молочної галузі призвела до збитко�
вого виробництва молока, як й інших видів тварин�
ницької продукції. До основних причин занепаду
слід віднести: скорочення поголів'я великої рога�
тої худоби, у тому числі корів, внаслідок значного
подорожчання кормів та паливно�мастильних ма�
теріалів, незбалансованість кормових раціонів за
корисними речовинами, різке погіршення селекц�
ійно�племінної роботи, зниження купівельної
спроможності населення та відсутність впливу
цінових диспропорцій, штучно створених за ко�
мандно�адміністративної системи. Як наслідок,
спад у виробництві молока був затяжним та гли�
боким, а економічне відновлення галузі почалося
значно пізніше, ніж у більшості інших підгалузей
харчової промисловості.

Розвиток молочної промисловості тісно пов'я�
заний із ситуацією в молочному скотарстві. Про�
тягом 1991—2013 років відбулося різке скорочен�
ня поголів'я корів та обсягів виробництва сирого
молока. За даними Державної служби статистики
України на кінець 2013 року загальне поголів'я ве�

ликої рогатої худоби в усіх категоріях господарств
зменшилося в 5 раз порівняно з 1991 роком, у тому
числі у сільськогосподарських підприємствах — у
14 разів. У 2013 році порівняно з 1991 роком пого�
лів'я корів в усіх категоріях господарств зменши�
лося в 3,3 рази, у тому числі в сільськогосподарсь�
ких підприємствах всіх форм власності майже у 11
раз. У господарствах населення після зростання
до максимального значення у 2002 році (3314 тис.
голів) теж проявляється постійна тенденція до ско�
рочення поголів'я корів (табл. 1).

Отже, скорочення чисельності поголів'я спос�
терігається як у господарствах населення, так і в
сільськогосподарських підприємствах, де на цей
час зосереджено менше чверті наявних корів. Єди�
ним позитивним наслідком цього процесу стало
певне поліпшення якісного складу молочного ста�
да за рахунок зниження кількості найменш про�
дуктивних тварин. Щодо концентрації корів у ви�
робників молока, то нині в Україні лише близько
9% сільськогосподарських підприємств мають по�
голів'я чисельністю понад 500 тварин, яке відпові�
дає приблизно третій частині загального поголі�
в'я.

Головним завданням розвитку тваринництва є
зупинення скорочення поголів'я в усіх категоріях
господарств та інтенсифікація розвитку тварин�
ницьких галузей для підвищення ефективності ви�
робництва м'яса, молока та інших видів продукції.
Господарства населення залишаються основними
товаровиробниками молока, що пов'язано з рин�
ковими перетвореннями у аграрному секторі Ук�
раїни. Питома вага господарств населення в 2013
році становила 77,5% від загального обсягу моло�
ка, виробленого усіма категоріями господарств,
що на 51,2 п.п. вище, ніж за 1991 рік (табл. 2).

В усіх категоріях господарств за двадцять три
роки незалежності України відбулося дворазове
зменшення обсягів виробництва молока, а у
сільськогосподарських підприємствах обсяги ви�
робництва молока зменшилися більше ніж у шість
разів з 16,5 млн тонн у 1991 р. до 2,6 млн тонн у
2013 р.

Ринок молока і молочних продуктів характе�
ризується значною питомою вагою виробництва
молока у приватному секторі (у 2000—2013 рр. —

  1991 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
   8263 7531 4958 3635 2737 2631 2582 2554 2509 

   :          
-  

 5988 4595 1851 866 605 589 584 575 565 

    
 0 16 36 38 37 37 40 41 45 

-   2275 2936 3107 2769 2132 2042 1999 1979 1943 
   

, % 27,5 39,0 62,7 76,2 77,9 77,6 77,4 77,5 77,5 

Таблиця 1. Динаміка поголів'я корів за категоріями господарств у 1991—2013 рр.
(на кінець року; тис. голів)

Джерело: [1; 4].
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70—80%) та його заготівлі зосереджені в особис�
тих господарствах населення, майже 90% яких ут�
римують по 1—2 корови, що перешкоджає впро�
вадженню новітніх технологій утримання та
годівлі тварин, а також їх належному ветеринар�
ному обслуговуванню, а отже технологічно не
дозволяє забезпечити отримання високоякісної
молочної продукції. Низька якість сирого молока
створює серйозні труднощі для переробних
підприємств, які повинні гарантувати безпечність
своєї кінцевої продукції для здоров'я споживача.
Так, молоко, вироблене у господарствах населен�
ня, відповідає вимогам лише другого гатунку, тоді
як вироблене у великих сільськогосподарських
підприємствах — у переважній більшості відпові�
дає вищому та першому гатунку. Проблему по�
гіршує й низька продуктивність наявних в Україні
молочних корів, яка майже вдвічі нижча за рівень,
досягнутий в економічно розвинених країнах
світу.

На фоні зазначених проблем виробництва мо�
лока в українському аграрному секторі виразно
окреслюється тенденція поступового посилення
процесу вертикальної інтеграції в молочній га�
лузі. Адже великі молокопереробні підприємства,
особливо з іноземним капіталом, вкладають інве�
стиції у розвиток молочного скотарства та удос�
коналення технологій вирощування молочних
корів, створення молочних кооперативів забезпе�
чивши їх необхідною технікою, у тому числі ве�
ликогабаритними ваннами�охолоджувачами для
молока, аналізаторами якості, молочними танке�
рами з метою скорочення дефіциту молочної си�
ровини, підвищення її якості та забезпечення ви�
сокого рівня завантаження наявних виробничих
потужностей. Зокрема такий підхід уже викори�
стовують "Галактон", "Західна молочна група",
"Danone" та "Milkilend". Прості розрахунки
свідчать, що фізіологічно обгрунтовані потреби
внутрішнього молочного ринку можна задоволь�
нити за наявності близько 2,5 млн корів, але за
умови їх продуктивності на рівні західних стан�
дартів [6].

Молочна промисловість стратегічно важлива
для всієї харчової промисловості України з огля�
ду на те, що:

— країна має сприятливі природні та кліма�
тичні умови для вирощування худоби молочних
порід;

— у перспективі передбачається зростання
обсягів споживання молочних продуктів в Україні
та за кордоном;

— цей сектор є дуже привабливим для інвес�
торів (реалізуються проекти будівництва нових та
реконструкції наявних потужностей, хоча темпи
інвестування знизилися внаслідок нестійкості інве�
стиційного клімату, політичної ситуації та регу�
ляторного середовища);

— Україна є провідним експортером згущено�
го молока, твердого сиру та масла.

Молочна галузь є однією з провідних у
структурі харчової промисловості України. До
її складу входять підприємства з виробництва
тваринного масла, суцільномолочної продукції,
молочних консервів, сухого молока, сиру, брин�
зи, морозива, казеїну та іншої молочної про�
дукції. Кількість молокопереробних підпри�
ємств перевищує 300, проте рівень використан�
ня їх виробничих потужностей є незначним і
коливається від 25 до 35% залежно від виду про�
дукції.

Виробництво молочної продукції молокопере�
робними підприємствами за 2004—2013 роки
відображено у таблиці 3. У структурі випуску пе�
реважають сири всіх видів, цільномолочна продук�
ція, масло та сухе молоко.

У свою чергу, найпопулярнішими молочними
продуктами, що експортуються, є твердий сир,
сухе і згущене молоко, масло та казеїн. Основ�
ними імпортерами молочної продукції з України
є Росія, Казахстан, Молдова, Туркменістан та
інші країни СНД. При цьому, якщо експорт су�
хого молока є достатньою мірою диверсифікова�
ним, то поставки сиру й масла до 2006 р. на 90%
здійснювалися за єдиним напрямом — до Російсь�
кої Федерації, що, зрештою, й призвело до різко�
го скорочення масштабів українського експорту
внаслідок введення Росією односторонніх обме�
жень на постачання даних видів продукції. В ре�
зультаті збитки лише молочної галузі України за
оцінками Української аграрної конфедерації ста�
новили 300—360 млн дол. США, на внутрішньо�

  1991 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
   22,4 17,3 12,7 13,7 11,6 11,2 11,1 11,4 11,5 

   :         
-  

 16,5 9,5 3,7 2,6 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 

    
 0 0,04 0,07 0,1 0,1 0,11 0,12 0,14 0,16 

-   5,9 7,8 9,0 11,1 9,4 9,0 8,8 8,8 8,9 
   

, % 26,3 45,1 70,9 81,2 81,0 80,3 79,7 77,7 77,5 

Таблиця 2. Виробництво молока в Україні в 1991—2013 рр.
(млн тонн)

Джерело: [1; 4].
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му ринку утворився надлишок молочної сирови�
ни у розмірі 1,5—2,5 млн т, що спричинило зни�
ження закупівельних цін на молоко і, в кінцево�
му підсумку, призвело до скорочення молочного
поголів'я [3].

Подібна експортна монозалежність є особли�
во небезпечною у зв'язку з далеко не завжди об�
'єктивним, з економічної точки зору, характером
запроваджуваних імпортних обмежень. Наприк�
лад, російські заборони на ввезення української
молочної продукції торкнулися навіть тих вітчиз�
няних підприємств, продукція яких пройшла сер�
тифікацію за російськими стандартами. До того
ж, опитування російських виробників сирів, про�
ведені спеціалістами Інституту кон'юнктури аг�
рарного ринку, показали, що більшість з них не
відчули поліпшення ситуації на національному
ринку від обмеження ввезення молочної про�
дукції з України [6]. Практично жоден з опита�
них не відзначив нарощування виробництва у
зв'язку з пожвавленням попиту, оскільки через
впровадження ембарго українська продукція
просто була заміщена білоруською, а також зра�
зу ж посилилася залежність російського ринку
від литовських та польських поставок. На цій
підставі російськими аналітиками був зроблений
висновок про те, що від заборони експорту ук�
раїнських сирів, сухого молока і масла виграла
білоруська молочна промисловість, натомість
споживання сирів населенням Російської Феде�
рації скоротилося, особливо у регіонах з дохо�
дами населення нижче середнього рівня по країні,
які орієнтувалися на відносно дешеві тверді ук�
раїнські сири.

У 2013 році у порівнянні з аналогічним пе�
ріодом попереднього року, експорт молочної про�
дукції зріс на 4% і становив 515 млн дол. США, що
насамперед пов'язано із зростанням світових цін
на таку продукцію через природні катаклізми та

погодні аномалії, які впливають на обсяги вироб�
ництва, а також в результаті значного збільшення
попиту на молочні продукти в країнах, що розви�
ваються. В зазначений період молоко та вершки не
згущені експортувалися переважно до Казахста�
ну (68 %), Молдови (15 %) та Азербайджану (12 %)
[3].

Сухі молочні продукти та згущене молоко ек�
спортувалися в більш ніж 69 країн. Основними
імпортерами у 2013 році були Російська Федера�
ція (14 %), Бангладеш (12 %), Туркменістан (10 %),
Казахстан (9 %) та Азербайджан (9 %). Експорт
сирів всіх видів є однією з основних складових ук�
раїнського експорту (близько 70 % його вартісної
структури). Сири експортуються до 38 країн, се�
ред яких найбільше імпортують Російська Феде�
рація, Казахстан, Молдова, Азербайджан, США,
Туркменістан, Грузія та Вірменія. До Європейсь�
кого Союзу український сир експортується лише
як сировина для плавленого сиру. Обсяги експор�
ту казеїну в 2013 р. у порівнянні з 2010 р. скороти�
лися на 69 % у вартісних показниках, тоді як у гро�
шовому вимірі вони скоротилися на 37 %. Казеїн
експортується переважно до країн ЄС: Польщі (57
%), Німеччини (30 %) та Нідерландів (4 %), а та�
кож до США (4 %) та Китаю (2%). Найбільш цінни�
ми у структурі експорту молочних продуктів у 2013
р. залишалися молоко та вершки, згущені (20,6 %
за вартістю та 13,2 % у грошовому вимірі), а також
сири всіх видів (49,3 % за вартістю та 73,4 % у гро�
шовому вимірі) [4].

Крім того, асортимент продукції, що експор�
тується до ЄС та інших розвинутих країн, досі об�
межується казеїном, сухим молоком та іншими
інгредієнтами для виробництва промислової про�
дукції з невеликою доданою вартістю.

Можливості експорту готової продукції з ви�
сокою доданою вартістю такою як молоко, верш�
ки, твердий та м'який сири залишаються загалом

Таблиця 3. Виробництво молочної продукції за видами в 2004—2013 рр.
(тис. тонн)

Джерело: [4].
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невикористаними через недотримання європейсь�
ких та світових стандартів безпечності харчових
продуктів.

У подальшому у вітчизняній молокопере�
робній сфері прогнозуються перетворення, в
цілому аналогічні світовим тенденціям розвитку
галузі: зміни у структурі виробництва продукції
(зокрема, збільшення частки продукції з високою
доданою вартістю, насамперед, морозива, сирів,
йогуртів); уповільнення темпів зростання вироб�
ництва більшості видів молочної продукції, крім
морозива; продовження концентрації ринку че�
рез поглинання дрібних виробництв великими
компаніями, очікувана кількість яких на ринку
близько 10; прискорення процесів створення вер�
тикально інтегрованих структур потужними грав�
цями ринку і суттєве зниження внаслідок цього
питомої ваги сировини в собівартості готової
продукції. Хоча обсяги споживання молока на
душу населення в Україні дещо відстають від
фізіологічно обгрунтованих нормативів, і тим
більше, від рівня розвинених країн, національні
особливості харчування дозволяють спеціалістам
дійти висновку, що вітчизняний ринок молока і
молочної продукції є досить насиченим. Це дає
підстави прогнозувати повільне зростання попи�
ту в майбутньому у більшості сегментів ринку
переважно під впливом розширення асортимен�
ту продукції та подальшого розвитку кондитерсь�
кої промисловості.

Перспективи розвитку вітчизняного молочно�
го ринку необхідно також узгоджувати з наслідка�
ми членства України у СОТ, асоціацією з ЄС, зок�
рема, зі зростанням відкритості української еко�
номіки.

Безсумнівним є те, що конкурентні позиції
вітчизняної молочної продукції на внутрішньому
та зовнішньому ринках усе більшою мірою визна�
чатимуться її якістю.

У молочній галузі України вкрай необхідно
запровадити кращу міжнародну практику у сфері
безпечності продуктів харчування, а зволікання з
реформуванням системи обмежує можливості
розвитку галузі та знижує її експортний потенці�
ал.

ВИСНОВКИ
Таким чином, потенціал галузі залишається

невикористаним. У першу чергу, це пов'язано з
низькою якістю та обмеженими поставками сиро�
го молока, а також із неспроможністю дотриму�
ватися міжнародних стандартів безпечності хар�
чових продуктів. Потужність понад 300 працюю�
чих заводів із переробки молока набагато більша
за спроможність невеликих ферм та домогоспо�
дарств постачати сировину. Частка таких госпо�
дарств у поставках сирого молока складає 80 %.
Крім того, викликає сумнів якість та безпечність
цього молока. Україна може відновити виробничі
позиції на ринку молока однак лише у довгостро�
ковій перспективі і за умови кооперації виробників

молока та переробних підприємств де фінансуван�
ня витрат на себе візьмуть саме переробники. Це
надасть галузі можливість швидше відновити ви�
робничий потенціал, що знизився внаслідок
нинішніх економічних негараздів.
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