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Аннотация. На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з 
партнерами з понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄС, Азіатсько-
Тихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної 
та Латинської Америки. Експортні стратегії українські підприємства  реалізовували на 
ринках 195 країн світу. Аналітичні матеріали  вказують про нарощування темпів  
розширення співпраці з іноземними партнерами і підвищення експортного потенціалу 
молокопереробних підприємств  у таких країнах як: Китай, Йорданія, Литва (в рамках 
договорів про розподіл продукції), Болгарія (у разі відкриття місцевих виробництв), Єгипет, 
Ліван (у контексті реекспорту), Ірак, Бразилія, Мексика, Перу (сухе молоко) та Японія. 

Ключевые слова: молочна продукція, вершкове масло, ринок, експорт, дослідження, 
імпорт  

Annotation. At present, Ukraine carries out foreign trade operations with partners from more 
than 200 countries of the world, in particular the CIS countries, the EU, the Asia-Pacific region, the 
African region, the Middle East, North and Latin America. Ukrainian enterprises implemented 
export strategies on the markets of 195 countries of the world. Analytical materials indicate an 
increase in the pace of expansion of cooperation with foreign partners and an increase in the export 
potential of dairy processing enterprises in countries such as China, Jordan, Lithuania (under 
product distribution agreements), Bulgaria (in the case of opening local production), Egypt, 
Lebanon context of re-export), Iraq, Brazil, Mexico, Peru (dry milk) and Japan. 
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Загалом величина світової торгівлі молоком і молочною продукцією 

оцінюється в 71,1 млрд дол. США (станом на кінець 2017 р.). Доцільно 

наголосити, що на відміну від виробництва найбільш активно долучаються до 

продажу цієї продукції на зовнішні ринки розвинені країни (82,6% від обсягу 

світової торгівлі молоком). Провідними гравцями на глобальному ринку тут 



виступають: Нова Зеландія (19,4 млн т молока експортувалося у 2016 р.), ЄС 

(18,5 млн т), США (10,0 млн т), Білорусь (3,9 млн т) і Австралія (3,3 млн т). 

Натомість Україна займає більш скромні конкурентні позиції на світовому 

молочному ринку із часткою в глобальному експорті 0,8% ( кінець 2016 р.). 

У розрізі видів молочної продукції, якими торгують на світовому ринку, 

найбільший попит встановився на сухе незбиране молоко (whole milk powder), 

сухе знежирене молоко (skim milk powder), сири (cheese) і вершкове масло 

(butter). 

Світова торгівля вершковим маслом у 2017 р. становила 968 тис т. Серед 

країн світу головним гравцем на ньому є Нова Зеландія ( обсяг експорту у 2017 

р. склав 503 тис т). У свою чергу, ЄС-28 поставив на зовнішні ринки 212 тис т 

вершкового масла, Білорусь – 84 тис т , Австралія – 31 тис т і США – 29 тис т. 

У 2018 р. прогнозується ріст глобальної торгівлі вершковим маслом на 1,9% - 

до 986 тис т. Як відповідь на серйозний міжнародний попит і обмежену 

пропозицію, міжнародне квотування вершкового масла має стійку тенденцію до 

зростання. Основним покупцями даного виду молочної продукції мають бути 

Китай, Мексика і Австралія.  

Експорт молочних продуктів з України в січні-червні 2017 року склав 

117,2 млн дол., що на 76,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 

Як повідомив аналітичний департамент UFEB, основу експорту в грошовому 

вираженні у звітному періоді склали молоко та вершки згущені (35%, або 40,4 

млн дол.) та вершкове масло (38%, або 44,8 млн дол.). У натуральному 

вираженні експорт склав 63,2 тис. тонн. Частковий розподіл при цьому 

виглядає дещо інакше. Так, на молоко та вершки згущені припало 37% 

поставок (23,3 тис. тонн), а на вершкове масло – 19% (12,3 тис. тонн). 

Структура виробництва української молочної продукції у перерахунку на 

наведено на рисунку 1. 



 

Рисунок 1. Структура виробництва української молочної продукції у 2017 році  

  

Отже, бачимо, найбільшу долю частку у виробництві молочної продукції 

має масло –  понад  50% від всього загального обсягу виробництва. Друге місце 

належить жирним сирам  – 20%, на молоко та кисломолочні продукти припадає  

10%. Один із найбільш популярних видів молочної продукції за кордоном, сухе 

молоко, займає лише 2% у загальному обсязі виробництва, що свідчить про 

незначну  частку  національного експорту даного продукту. Cьoгoднi в Укpаїнi 

майжe 80% pинку кoнтpoлює 50 завoдiв, значна чаcтина яких вхoдить дo cкладу 

вeликих хoлдингiв. Poзглянeмo пepeлiк найбiльших та найпpибуткoвiших 

пiдпpиємcтв мoлoчнoї пpoмиcлoвocтi на Укpаїнi за peзультатами 2016 poку. 

За peзультатами 2016 poку, найбiльш пpибуткoвoю кoмпанiєю cтав Тeppа 

Фуд, з загальнoю виpучкoю у 3,435 млpд. гpн. «Тeppа Фуд» є лiдepoм в Укpаїнi 

з виpoбництва фаcoванoгo вepшкoвoгo маcла. Пpoдукцiю «Тeppа Фуд» 

пocтавляє бiльш нiж в 40 кpаїн, в тoму чиcлi на Близький Cхiд, в кpаїни 

Пiвнiчнoї Афpики, на Балкани, а такoж в Китай, CША i Пiвнiчну Кopeю [28]. 

Підприємство  «Мoлoчний Альянc» лiдиpує за oбcягами пpoдажiв мoлoка в 

Укpаїнi (22% pинку). Кoмпанiя такoж є №1 пo виpoбництву i eкcпopту cухoї 

мoлoчнoї cиpoватки. Cвoю пpoдукцiю гpупа eкcпopтує в 35 кpаїн, в тoму чиcлi 



в аpабcькo-муcульманcькi. У гpуднi 2015-гo вoна oтpимала cepтифiкати на 

eкcпopт мoлoчнoї пpoдукцiї пiд ТМ «Cлавiя» у Китай а з 10 ciчня 2016 пpавo 

eкcпopту дo кpаїн ЄC. Загалoм в 2016 poцi ГК «Мoлoчний альянc» булo 

eкcпopтoванo 550 тoн вepшкoвoгo маcла, 140 iз яких дo ЄC, 382 — дo Маpoккo 

та Єгипту i 25 тoн дo OАE. 

Oтжe, пicля втpати мoжливocтi eкcпopту в Pociю, уci вeликi пiдпpиємcтва 

Укpаїни зocepeдили ocнoвну чаcтину cвoгo eкcпopту на pинках Близькoгo 

Cхoду (Мoлдoва, Єгипeт, Маpoккo, Казахcтан, OАE, Тунic, Лiвiя, Алжиp) та 

пoчали ocвoювати такi нoвi pинки як ЄC та Китай, щo мають абo вeликi 

пepeпoни для вхoду на pинoк абo нe зpучнe гeoгpафiчнe пoлoжeння для тopгiвлi 

мoлoчними пpoдуктами.  

Лідерами з вершкового масла в першому півріччі 2018 року стали: 

1. « «Вінницький молочний завод «Рошен»» (12%); 

2. «Старокостянтинівський молочний завод» (7%); 

3. «Яготинський маслозавод» (7%); 

4. «Веселинівський завод СЗМ» (3%); 

5. «Ічнянський завод сухого молока і масла» (2%).  

Ці компанії забезпечили 32% експорту масла в першому півріччі 

поточного року. 

Таблиця 1 

Структура експорту та імпорту вершкового масла, виробленого в Україні у 

2016-2017 рр., тонн 

Найменування 
продукції 

Експорт Імпорт 
Екс. до імп., 
разів більше 

2017 2016 17/16, 
% 

2017 2016 17/16, 
% 

2017 2016 

Масло вершкове 6395 8004 79,9% 872 154 566,2% 7,33 51,97 
 

У 2016 році молокопродукція переважно поставлялася до Казахстану – 

24,3 % від загальної вартості експорту молокопродукції (37,2 млн дол. США), 

Молдови – 11 % (16,9 млн дол. США), Грузії – 7,6 % (11,6 млн дол. США), 

Туркменістану – 5,3 % (8,1 млн дол. США), Вірменії – 4,9 % (7,5 млн дол. 



США), Бангладешу – 4,9 % (7,5 млн дол. США) та Єгипту – 4,4 % (6,8 млн дол. 

США). 

 
Рисунок 2. Основні ринки збуту української молокопродукції у 2017 році 

 

Ключовим споживачем української молокопродукції у 2017 році був 

Казахстан, який збільшив відсоток імпорту молочних продуктів проти 

відповідного періоду 2016 року майже у 2 рази, при цьому тоннаж збільшився у 

1,8 раза, а вартість у 1,5 раза. 

 

Таким чином підсумовуючи результати аналітичного огляду ринку 

молочної продукції, можна стверджувати, що сучасна стратегія соціально-

економічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового 

потенціалу країни у секторі молочної продукції. Молочна галузь, до складу якої 

входить маслоробне виробництво, на сучасному етапі є однією із провідних у 

структурі експерту харчової  індустрії України. Масло вершкове є одним із 

основних та супутнім компонентом при виробництві різноманітних товарів 

харчової промисловості, зокрема, кондитерських виробів.  
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