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РИНОК СИРУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Молочна галузь України є однією з провідних в агропромисловому комплексі, а виробництво сиру є її вагомою 

складовою. В структурі молокопереробної галузі країни виробництво сиру складає близько 10 %. Український ринок 

сирів сьогодні є одним з основних сегментів українського харчового ринку, який динамічно змінюється [13]. 

У теперішній час виробництвом сирів в країні займаються більше ніж 150 підприємств, 2/3 із яких виробляють 

тверді сичужні сири, решта – м’які та перероблені (плавлені). На українському ринку сирів спостерігається не тільки 

висока конкуренція, але й очевидна тенденція до консолідації ринку – великі виробники витісняють середні й малі 

підприємства, оскільки в останніх недостатньо фінансових засобів для удосконалення і модернізації виробництва. Так, 

понад 60 % продукції, представленої на українському ринку, випускається такими компаніями: «Бель Шостка 

Україна», «Гадячсир», «Дубномолоко», «Клуб сиру», «Мілкіленд-Україна», «Моліс», «Молочний Альянс», «Терра 

Фуд». Дані компанії утримують свої лідерські позиції завдяки значним капіталовкладенням, постійній модернізації 

виробництва, оновленню технічної бази та розширенню асортименту [3]. 

Ринок сирів України традиційно представлений твердими сирами («Російський», «Голандський», «Сметанковий» 

та інші) і тільки невеликою кількістю м’яких сирів, тоді як європейські країни (Німеччина, Франція, Італія й інші) 

традиційно славляться вишуканістю асортименту м’яких сирів. Крім розширення асортименту м’яких сирів 

приділяють значну увагу підвищенню їх харчової цінності, насамперед отриманню сиру з максимальною 

концентрацією всіх складових частин молока [1,3]. 

На українському ринку твердих сирів спостерігаються негативні тенденції до зниження обсягів виробництва, 

споживання та експорту. Існує цілий ряд факторів, через які працювати в цій сфері з кожним роком стає все 

складніше. Проблеми, з якими стикаються виробники твердого сиру в Україні: 

 високі ціни на якісну сировину; 

 застаріле обладнання; 

 зростання цін на енергоносії; 

 висока конкуренція; 

 зниження споживання сиру українцями; 

 обмежені можливості виходу на нові зовнішні ринки; 

 митні бар'єри; 

 неефективна система збуту і реалізації продукції. 

Аналіз ринку сирів показує, що є достатня їх пропозиція в Україні. Попит на сири та їх споживання щорічно 

збільшується. На думку експертів Україна має всі потужності для розширення експортних можливостей. Для цього в 

першу чергу необхідно проводити контроль якості продукції, налагоджувати логістику, постачати фермерські 

господарства обладнанням, яке забезпечить збереження всіх корисних речовин у молоці при транспортуванні.  
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