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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

The general tendencies of development of the Ukrainian brewing industry on the basis of statistics are analyzed. 

Conducted PEST and SWOT of Ukrainian brewing industry. 

 

В Україні пивоварна галузь є досить потужним складником харчової промисловості. На даний час в нашій 

країні виготовленням пива займаються як великі міжнародні компанії так і невеликі пивоварні.  

Криза в країні негативно відобразилась на пивоварній галузі. Ще десять років тому почав спад у виробництві 

пива, який різко збільшився у 2014-2015 роках. Проте починаючи з 2016 року виробництво пива почало нарощувати 

обсяги. За даними служби статистики України 2018 рік для пивоварів став більш плідний ніж минулі роки. 

Основними шляхами розвитку галузі можуть стати напрямок крафтового пива та оригінальних напоїв на основі 

пива. 

Крафтове пиво вже кілька років поспіль утримує друге місце у світі за популярністю у споживачів алкогольних 

напоїв. За прогнозами експертів компанії Grand View Research, обсяг світового ринку крафтового пива за 10 років, з 

2015-го по 2025 рік, зросте майже в шість разів – з $85,02 млрд. до $502,9 млрд. Основними драйверами зростання 

стануть слабкоалкогольне пиво та пиво з різними смаковими добавками. 

На сьогоднішній день однією із особливостей рику пива є те, що найбільшу його часку займають три великі 

міжнародні компанії. Так серед лідерів ринку позитивною динамікою, поліпшенням та розширенням асортименту 

виділяється Carlsberg Group. Зростання «Оболоні» забезпечили експортні контракти. AB InBev Efes поки не вдалося 

вийти в плюс. 

Аналіз безпосередньо пивного ринку України за останні 5 рокі показує тенденцію до значного спаду виробництва 

з підвищенням в останній рік. 

За даними державної служби статистики України 2018 році спостерігається збільшення обсягів пива і становить 

181 млн. дал. З 2014 року по 2017 рік відбувся значний спад у виробництві з 242 млн. дал, до 179 млн. дал. 

Найбільше падіння виробництва відбулось у 2015 році, тоді порівняно з 2014 роком обсяги зменшились на 47 млн. 

дал і становили 195 млн. дал. У 2016 та у 2017 роках темпи падіння почали зменшуватись. 

Дослідження ринку пива також показав, що після подій, які відбулися у 2014 році. Україні довелося змінювати 

географію експорту, оскільки зійшли нанівець поставки в Росію. Зате зріс обсяг експорту пива у такі країни як 

Грузія, Ізраїль, Африка , Алжир, Америка. 

На базі PEST-аналізу та SWOT-налізу проведемо аналіз перспектив розвитку галузі (табл. 1, табл. 2.) 

Таблиця 1 

PEST-аналіз пивоварної галузі України 
Політичні Економічні 

1. Зміни законодавства, щодо оподаткування та 

ліцензування; 

2. Посилення політики держави, щодо обмеження 

виробництва та продажу. 

1. Рівень інфляції; 

2. Збільшення акцизу; 

3. Підвищення цін на сировину; 

4. Посилення конкуренції. 

Соціальні Технологічні 

1. Рівень доходів громадян; 

2. Суспільні цінності; 

3. Демографічна ситуація. 

1. Розробка нових технологій виробництва; 

2. Поява нового удосконаленого обладнання. 

Джерело: авторська розробка 

 

З аналізу табл. 1 можемо зробити такий висновок, що підприємствам даної галузі необхідно постійно 

проводити роботу, щодо скорочення своїх зобов’язань, розробляти та реалізовувати програми щодо зниження 

витрат. Підприємствам потрібно постійно оновлювати асортимент, для задоволення попиту різних груп населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

SWOT-аналіз пивоварної галузі України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Висока якість продукції 

2. Широкий асортимент 

3. Доступна ціна 

4. Значні виробничі 

потужності 

5. Постійне вивчення власних 

позицій та позицій 

конкурентів 

1. Не сприйняття споживачами нових видів 

продукції 

2. Сезонність продажів 

3. Залежність від конкурентів 

4. Постійне суперництво з конкурентами 

Можливості Загрози 

1. Розширення ринків збуту 

2. Залучення інвесторів 

3. Зростання доходів 

населення 

4. Розширення виробництва 

1. Поява нових конкурентів 

2. Несприятлива політика держави 

3. Інфляція 

4. Зміни смаків та потреб споживачів 

Джерело: авторська розробка 

За даними аналізу табл. 2 можна зробити висновок, що головними привілеями для підприємств даної галузі є  

висока якість продукції, доступна ціна, широкий асортимент, за допомогою цих якостей можна завоювати 

прихильність споживачів та мати великі конкурентні переваги. Виходячи на нові ринки збуту, в тому числі 

закордонні, знаходячи інвесторів вітчизняних та іноземних, розширюючи виробництво підприємства даної галузі 

зможуть збільшити свою прибутковість. Також підприємствам необхідно постійно контролювати діяльність держави 

та розробляти програми щодо зниження ризиків, від зміни законодавства 

Отже, на даному етапі пивоварна галузь України знаходиться в тяжкому стані через значне скорочення обсягів 

споживання продукції на вітчизняному ринку. Насамперед, це пов'язано із погіршенням соціально-економічної 

ситуації в країні, зниженням купівельної спроможності населення, нестабільною політичною ситуацією, яка впливає 

на розвиток пивоварного бізнесу. Негативний вплив робить і постійне підвищення акцизу на пиво. 

Подальший розвиток українського ринку пива залежать від рівня платоспроможності населення, впровадження 

новітніх енергозберігаючих технологій на виробництві, які забезпечать зниження собівартості готового продукту, а 

також розширення асортименту за рахунок виготовлення крафтового пива та оригінальних напоїв на основі пива. 

 


