
101 
 
 

УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Скачков С.В., 21МК, sergejskackov82@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Наразі спостерігається значний спад у виробництві молока всіма підприємствами 

України. Так, у 2015 р. в Україні було вироблено 10 682,4 тис. т молока, у порівнянні з 1990 

р., в якому було вироблено 24 508,3 тис. т, відбулося зменшення на 99,6%, з 2000 р. – на 

15,61%, з 2010 р. – на 5,03% [1; 2].  

Зменшення обсягів виробництва молока спричинило значний спад його реалізації. Так, 

реалізація молока та молочних продуктів з 1995 по 2015 р. зменшилася на 62,5% і склала 2 

538,3 тис. т, у порівнянні з 1995 р. вона була 6 766,2 тис. т.  

Зазначимо, що серед країн світу найбільшим виробником молока всіх видів є Індія, 

частка якої в 2014 р. становила 138,1 млн. т, або 18% світового виробництва. За даними 

Міжнародної організації з продовольства та сільського господарства ООН (FAO), Україна в 

середньому виробляє 1% світових обсягів молока [3].  

Розглядаючи експорт молока та молочної продукції, зауважимо, що Україна на 

світовому ринку молочної продукції втрачає свої позиції, експорт знизився на 26% в 2015 р., 

Наразі українська молочна продукція експортується до Молдови, Вірменії, Азербайджану, 

Казахстану, Польщі, Японії, Алжиру, Грузії, Південної Кореї та ін. Що стосується світових 

імпортерів молочної продукції, то в лідерах є країни Азії.  

Вважаємо, що одним із перспективних і найбільш ємких зовнішніх ринків збуту для 

вітчизняної молочної продукції поряд із країнами Азії і СНД є ринок ЄС. Хоча порівняльна 

характеристика вимог стандартів якості молока в Україні та країнах Європейського Союзу 

засвідчили, що через низку параметрів вимоги стандартів на молоко в Україні не 

відповідають вимогам у країнах Європейського Союзу. Така неузгодженість стає серйозним 

торговельним бар'єром.  

Наступним за пріоритетністю ринком для збуту української молочної продукції є ринок 

Китаю, адже на китайському ринку досить високий попит на молочну продукцію. Згідно зі 

статистичними даними, зараз тільки 300 млн. з 1,4 млрд. жителів Китаю регулярно п'ють 

молоко. Але навіть цей, на перший погляд, «скромний» показник дає на виході ринок 

обсягом в 1 млн. т.  

Отже, крім спаду виробництва молочної продукції в Україні, проблемним питанням 

функціонування вітчизняних підприємств на світовому ринку є якість сировини. Вважаємо, 

що раціональне впровадження інвестицій, економія за рахунок масштабу виробництва, 

диференціація виробництва продуктів, узгодження дій державних органів та недержавних 

організацій, направлених на підтримку вітчизняних підприємств, дасть змогу посилити 

конкурентні позиції українським виробникам молочної продукції на світовому ринку. 
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