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розВиток Експортного потЕнціАлу піДприємстВ молочної гАлузі  
В умоВАх єВропЕйської інтЕгрАції укрАїни

Анотація. Розкрито поняття експортного потенціалу як важливого елементу зовнішньоторговельної ді-
яльності країни в умовах європейської інтеграції. Досліджено особливості експорту молочної продукції 
українських виробників на ринок Європейського Союзу, систематизовано основні вимоги та процедури, 
пов’язані з доступом на європейський ринок молокопродуктів. Здійснено оцінку експортного потенціалу 
молочної галузі України на ринку ЄС на основі карти експортного потенціалу. Обґрунтовано перспекти-
ви ринкової диверсифікації для молочної продукції, що вивозиться до Європейського Союзу. Виявлено 
основ ні загрози та ризики для українських виробників молокопродуктів на ринку ЄС у найближчому 
майбутньому. Запропоновано комплекс заходів для розвитку експортного потенціалу підприємств молоч-
ної галузі. Розкрито перспективи подальших досліджень у цій сфері.
ключові слова: експортний потенціал, молочна галузь, європейська інтеграція, експорт, карта 
експортного потенціалу.
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Export potEntiAl DEvElopmEnt of thE DAirY EntErprisEs in thE 
conDitions of thE EuropEAn intEgrAtion of uKrAinE

summary. The concept of export potential as an important element of the country's foreign trade activity in 
the conditions of European integration is revealed. Export potential has been defined as the potential and abil-
ity of a country or industry to export existing products and increase exports of new goods on foreign markets. 
The basic approaches to interpretation of the essence of export potential are considered. The peculiarities of 
export of dairy products of Ukrainian manufacturers to the European Union market are investigated, the main 
requirements and procedures related to access to the European dairy market are systematized. The export 
potential of the dairy industry of Ukraine in the EU market has been estimated based on the export potential 
map. Dairy products originating in Ukraine with the highest export potential in the EU market have been 
identified. Prospects for market diversification for dairy products exported to the European Union are substan-
tiated using a trade map by International Trade Centre. It is found that the most promising for dairy products 
from Ukraine are the markets of Germany, Spain, Czech Republic, Slovakia and Bulgaria. The proposed in-
dicators of export potential assessment allow to substantiate two main vectors for the development of export 
potential of dairy enterprises - expanding exports to existing European markets and exporting new products 
that will be in demand in the EU market. Major threats and risks for Ukrainian dairy manufacturers in the EU 
market in the nearest future are identified. The main threats include: the risk of global food shortages due to a 
shortage of workers and obstacles at the borders caused by a pandemic, a request from third countries for ad-
ditional certification related to COVID-19, downward trend in EU wholesale markets, lower prices for low-fat 
milk powder, partial loss of access to the UK market through Brexit. The complex of measures for development 
of export potential of dairy enterprises is offered. Among them are improvement of the quality of dairy products 
through the introduction of modern production technologies, large-scale modernization of dairy enterprises, 
reliable supply chain of ecological raw materials of high quality, diversification of the commodity structure of 
dairy products towards increasing the share of the most promising products, manufacturing of new innovative 
products, hedging of price risks in the domestic and European markets.
Keywords: export potential, diary industry, European integration, export, export potential map.

Постановка проблеми. Євроінтеграцій-
ний вектор розвитку економіки України 

став стратегічним вибором нашого суспільства 
ще з часів проголошення незалежності. Акту-
альність європейського напрямку для усіх сфер 
діяльності поглибилася після набуття чинності 
у 2017 р. Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. Водночас, із зменшенням тарифних 
бар’єрів для імпорту в країни Європи все біль-
шого значення набуває дотримання нетарифних 
вимог. З появою нових можливостей для експорт-
ної діяльності на європейському ринку зростає 
необхідність розвитку експортного потенціалу 
вітчизняних виробників, що актуалізує пробле-
му дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем розвитку експортного по-

тенціалу молочної галузі в умовах європейської 
інтеграції України базується на наукових ре-
зультатах останніх публікацій з питань євроін-
теграції, міжнародної конкурентоспроможності, 
управління експортним потенціалом та зовніш-
ньоекономічної діяльності загалом. Зокрема, за-
слуговують на увагу наукові праці Т. Мельник 
[1], Г. Федосєєвої [2], О. Попко [3], Л. Піддубної, 
О. Шестакової [4] та інших науковців. Цінними 
з точки зору предмету дослідження є й останні 
науково-практичні публікації фахівців Міжна-
родного торговельного центру стосовно інстру-
ментарію оцінки експортного потенціалу [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Світовий ринок молоч-
ної продукції динамічно розвивається, водночас, 
Україна проходить нові етапи євроінтеграційних 
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процесів, у зв’язку з чим бракує ґрунтовних до-
сліджень окресленої проблеми із врахуванням 
специфіки молочної галузі. Нові фактори зо-
внішнього середовища, такі наприклад, як зміна 
влади та нормативно-правового поля в Україні, 
Brexit та пандемія COVID-19, вносять корективи 
у перспективи розвитку експортного потенціалу 
молокопереробних підприємств на європейсько-
му ринку.

мета статті – теоретичне обґрунтування 
та оцінка перспектив розвитку експортного по-
тенціалу вітчизняних підприємств молочної га-
лузі на ринку ЄС в умовах євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
таких процесів світогосподарського розвитку, 
як інтернаціоналізація, глобалізація та євроін-
теграція, експортний потенціал підприємства 
стає ключовою характеристикою міжнародної 
конкурентоспроможності та економічної потуж-
ності будь-якого суб’єкта господарювання, галузі 
та країни загалом. В контексті нашого дослід-
ження важливою є точка зору Т. Мельник, яка 
стверджує, що «експорт можна розглядати як 
важливий фактор впливу на інтеграцію націо-
нального господарства до світового ринку та на 
економічне зростання, і в цьому випадку він на-
буває рис потенціалу» [1].

У науковій літературі існує кілька підходів 
до трактування сутності експортного потенціалу. 
Серед них – компаративний, ресурсний, систем-
но-структурний, функціональний та результа-
тивний підходи [6; 7]. Деякі з них, зокрема, ре-
сурсний, недосконалі, оскільки не враховують 
необхідність адаптації підприємств до мінливого 
міжнародного бізнес-середовища. Найбільш від-
повідним для цілей нашого дослідження вважа-
ємо результативний підхід, що розглядає екс-
портний потенціал підприємства як механізм 
досягнення конкретної цілі – максимального 
обсягу товарів, що можуть бути реалізовані на 
ринках ЄС (євроінтеграційна спрямованість екс-
портного потенціалу). 

Молочна продукція з України отримала до-
ступ до ринку Європейського Союзу 11 січня 
2016 р. Якщо у 2016 р. дозвіл на експорт в ЄС 
мали лише 10 підприємств молочної галузі, то 
у 2020 р. їх кількість зросла до 25 [8]. За дани-
ми Державної служби статистики України, зрос-
ли й обсяги експорту на європейський ринок: зі 
116,2 млн. дол. США у 2018 р. до 117,6 млн. дол. 
США у 2019 р. [9].

Відповідно до умов поглибленої та всеохоплю-
ючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною 
та ЄС ставку ввізного мита для окремих молоч-
них товарів походженням з України було зниже-
но до 0%, водночас, посилено нетарифні вимоги, 
яких потрібно дотримуватися українським ви-
робникам. Стосовно решти молочних продуктів 
застосовують безмитні тарифні квоти, найбільші 
з яких діють для молока, вершків, згущеного мо-
лока та йогурту (9600 т у 2020 р.), сухого молока 
(4300 т) та вершкового масла (2700 т). 

Експорт молочної продукції на ринок ЄС 
пов’язаний з необхідністю дотримання низки 
вимог та процедур: 1) підтвердження походжен-
ня товару з України та отримання сертифіка-
ту EUR-1; 2) контроль забруднюючих речовин 
у харчових продуктах; 3) контроль залишків 

пестицидів у продуктах рослинного походження; 
4) контроль залишків ветеринарних препара-
тів; 5) контроль безпечності харчових продуктів 
тваринного походження (гігієнічні та мікробіо-
логічні вимоги, походження із зареєстрованих 
виробничих потужностей, наявність сертифікату 
здоров’я, вимоги необхідної термічної обробки); 
6) простежуваність (наявність повної інформації 
про весь ланцюг виробництва та руху продукції); 
7) маркування молочних продуктів згідно з ви-
могами ЄС [8].

Для оцінки експортного потенціалу україн-
ських підприємств молочної галузі на ринку ЄС 
доцільно використати методику Міжнародного 
торговельного центру (International Trade Centre, 
ITC) з побудови інтерактивної карти експортно-
го потенціалу [5]. Дана методика враховує такі 
фактори, як попит на цільовому ринку, показни-
ки експорту, тарифні умови, двосторонні зв’язки 
між країною-експортером та цільовим ринком. 
Розроблений інструментарій опирається на роз-
рахунок двох індикаторів – індикатора експорт-
ного потенціалу (export potential indicator, EPI) 
для тих країн, які планують збільшувати обся-
ги експорту на наявних ринках, та індикатора 
товарної диверсифікації (product diversification 
indicator, PDI) для визначення нових товарів, що 
матимуть сприятливі можливості на глобально-
му та регіональних ринках. 

Індикатор експортного потенціалу, або екс-
портна вартість товару k, що постачається краї-
ною i на ринок j (у дол. США), обчислюється на 
основі пропозиції (прогнозованої частки ринку), 
попиту (що базується на прогнозованому імпорті 
з поправкою на доступ до ринку) та рівня двосто-
ронньої простоти торгівлі [10].

Побудована за даною методикою карта (рис. 1) 
свідчить про те, що найбільший експортний по-
тенціал на європейському ринку серед товарів мо-
лочної галузі мають казеїн, масло, сир, сироват-
ка та низькокалорійне сухе молоко. Це частково 
зумовлено зменшенням ставок ввізного мита ЄС 
для деяких продуктів походженням з України до 
0% (сири всіх видів, молочна сироватка).

Деталізація за товарними позиціями молоч-
ної галузі наведена у табл. 1. Зокрема, експорт-
ний потенціал казеїну та ринку ЄС становить  
23 млн. дол., масла – 15,4 млн. дол., сиру – 
12,9 млн. дол., сироватки – 7 млн. дол., низько-
калорійного сухого молока – 6,7 млн. дол.

Недоліком даної методики оцінки експортного 
потенціалу є те, що вона не враховує показники 
якості та конкурентоспроможності української 
молочної продукції порівняно з товарами євро-
пейських виробників. Саме недостатня якість 
та високий рівень конкуренції на ринку ЄС не 
дають змогу повністю реалізувати експортний 
потенціал за такими позиціями, як тверді та сві-
жі сири, згущене молоко та вершки, молочна си-
роватка.

Окрім розвитку експортного потенціалу за 
видами молочної продукції, важливо визначи-
ти, які з ринків Європейського Союзу є перспек-
тивними для збільшення обсягів експорту. Для 
цієї мети доцільно застосувати інший інструмент 
ITC – торговельну карту у вигляді бульбашкової 
діаграми, побудованої на основі трьох змінних – 
частки країни-партнера в українському експор-



«Young Scientist» • № 3 (79) • March, 2020

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
и

239

 
рис. 1. карта експортного потенціалу молочної галузі україни на ринку єс, 2019 р.

Джерело: побудовано за даними [11]

Таблиця 1
Експортний потенціал молочної галузі україни на ринку єс,  

за видами продукції (2019 р.)

код продукт Експортний 
потенціал, млн. дол.

обсяг українського 
експорту, млн. дол.

загальний обсяг 
імпорту продукту 

в єс, млн. дол.
350110 Казеїн 23,0 37,3 380,9
040510 Вершкове масло 15,4 11,6 39000,0
040690 Сир 12,9 0,08 12200,0
040410 Молочна сироватка 7,0 0,165 1400,0

040210 Низькокалорійне сухе 
молоко та вершки 6,7 0,533 1400,0

040610 Свіжий сир 2,3 0,081 4400,0

040299 Концентроване згущене 
молоко та вершки 2,0 0,001 387,0

040120 Молоко 1,2 0,014 3500,0
040520 Молочні спреди 0,720 0,0 115,5
040221 Сухе молоко 0,630 0,578 374,5
0401XX Жирне молоко та вершки 0,522 1,3 2000,0

040390 Маслянка, коагульоване 
молоко та кефір 0,520 0,004 1100,0

040310 Йогурт 0,388 0,139 1900,0
040630 Плавлений сир 0,304 0,001 1200,0
040590 Молочні жири та пасти 0,276 0,171 942,5

040490 Перероблені молочні 
продукти 0,227 0,001 395,8

040110 Низькокалорійне молоко 0,049 0,0 511,3
Джерело: складено авторами за даними [11]
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ті, % (вісь х), річного зростання імпорту молочної 
продукції країною-партнером на світовому рин-
ку, % (вісь y) та частки країни у світовому імпорті 
цієї продукції (розмір бульбашки) (рис. 2). 

Якщо темпи зростання обсягів українського 
експорту до країни-партнера є нижчими від тем-
пів зростання сукупного обсягу імпорту країни-
партнера, то Україні варто диверсифікувати свій 
експорт на цьому ринку (бульбашки жовтого ко-
льору на діаграмі) за інших сприятливих умов. 
З рис. 2 випливає, що найбільш перспективними 
для молокопродуктів з України, окрім наявних 
(Польща, Нідерланди, Данія), є ринки Німеч-
чини (частка в українському експорті 5,27%),  
Іспанії (частка 0,42%), Чехії (0,12%), Словаччини 
(0,18%) та Болгарії (0,15%).

Розвиток експортного потенціалу українських 
виробників за описаними напрямками можливий 
лише за збереження сприятливих умов зовніш-
нього середовища. Однак в найближчому майбут-
ньому для підприємств молочної галузі відкрива-
ються не тільки можливості, але і серйозні загрози 
на ринку ЄС. Зокрема, головні загрози й ризики 
спричинені процесами, пов’язаними з Brexit, а та-
кож наслідками пандемії COVID-19: 

–  ризик глобального дефіциту продовольства 
у зв’язку з браком працівників та перешкодами 
на кордонах, зумовлених пандемією;

–  ігнорування багатьма країнами експортних 
замовлень через загрозу дефіциту на внутріш-
ньому ринку;

–  вимога від третіх країн додаткової сертифі-
кації, пов’язаної з COVID-19;

–  спадна тенденція на гуртових ринках ЄС, 
зниження цін на сухе знежирене молоко;

– часткова втрата доступу на ринок Велико-
британії через Brexit. 

Водночас певні можливості для молочної 
продукції українських виробників на ринку ЄС 
пов’язані з тим, що епідемія коронавірусу може 
стимулювати продажі продуктів, які містять про-
біотики (йогурт, кефір), для зміцнення імунітету, 
як підтвердив досвід Японії. 

Враховуючи згадані вище вимоги до імпорто-
ваної молочної продукції та можливі загрози на 
ринку ЄС, необхідним для розвитку експортного 
потенціалу є комплекс заходів, що взаємодопов-
нюють один одного, зокрема: 

1) підвищення якості молочної продукції шля-
хом впровадження сучасних технологій виробни-
цтва та контролю якості; 

2) проведення масштабної модернізації моло-
копереробних підприємств; 

3) забезпечення надійних каналів постачан-
ня якісної та екологічної сировини; 

4) диверсифікація товарної структури молоч-
ної продукції в напрямку збільшення частки 
найбільш перспективних товарів відповідно до 
визначеного індикатора експортного потенціалу; 

5) виробництво нової інноваційної продукції 
(наприклад, міжнародні компанії все більше зо-
середжують увагу на таких продуктах, як суха 
сироватка для дитячого харчування, казеїнати, 
ізоляти); 

6) хеджування цінових ризиків на внутріш-
ньому та європейському ринках.

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Отже, експортний потенціал можна 
розглядати як потенційну можливість і здатність 
країни чи підприємств певної галузі експортува-
ти наявні та нарощувати експорт нових товарів. 
Запропоновані показники оцінки експортного 
потенціалу дають змогу обґрунтувати два осно-
вні вектори розвитку експортного потенціалу 
підприємств молочної галузі – розширення екс-
порту на вже існуючих європейських ринках 
та експорт нових продуктів, що матимуть попит 
на ринку ЄС. Водночас, розвиток експортного по-
тенціалу молочної галузі України за описаними 
напрямками можливий лише за умови збережен-
ня сприятливих умов зовнішнього середовища. 
Тому перспективними для подальших дослід-
жень вважаємо вивчення впливу Brexit і кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19 на експорт-
ний потенціал українських підприємств на рин-
ку молочної продукції Європейського Союзу.
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Частка країн-партнерів в українському експорті, 2018, %

рис. 2. перспективи ринкової диверсифікації для молочної продукції,  
що експортується до єс з україни

Джерело: побудовано авторами за [12]
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