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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті проаналізовано розвиток молочної галузі України в 

контексті продовольчої безпеки. Визначено місце підприємств молочної галузі 

в структурі харчової промисловості. Вивчено прогнозне зростання світового 
попиту на продовольчі товари. Проаналізовано обсяг реалізації молочної 

продукції та обсяг виробництва молока всіма видами господарств України. 

Розглянуто середню базову ціну реалізації молока в Україні та його 

закупівельну ціну. Наведено карту молокопереробних підприємств за 

обсягами переробки молока. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва 
основних молочних продуктів. Вивчено споживання молока та молочних 

продуктів на душу населення, яке суттєво знижується, що пов’язано із 

скороченням платоспроможності населення та підвищенням цін на 

реалізовану продукцію. Розглянуто середнє значення індексу цін ФАО на 

продовольство та молоко. Проаналізовано експорт та імпорт продукції 
молочної галузі. Вивчено проблеми забезпечення економічної безпеки 

підприємств молочної галузі України та запропоновано напрями підвищення її 

рівня.  

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, молочна галузь, 

продовольча безпека, молоко та молочна продукція 

Формул: 0, рис.: 7, табл.: 4, библ.: 17 
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ECONOMIC SECURITY OF 
ENTERPRISES OF DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE 

 
Abstract. The development of the dairy industry of Ukraine in the context 

of food security is analyzed in the article. The place of the dairy industry in the 

structure of the food industry is defined. The forecast growth in global demand 
for food products is studied. The sales of dairy products and milk production 

volume by all kinds of Ukrainian households are analyzed. The average base 

price of milk sales in the Ukraine and its purchase price are considered. The map 

of dairy companies on volumes of milk processing have been shown. The 

dynamics of the volume of production of basic dairy products is analyzed.  
The consumption of milk and dairy products per capita. It is significantly 

reduced, which is associated with a reduction solvency of the population and the 

mailto:lilkor@mail.ru
mailto:lilkor@mail.ru
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increase of the prices for the products is studied. The average value of price 
index the FAO for food and milk is considered. The export and import of the dairy 

industry are analyzed. The problems of ensuring the economic security of the 

dairy industry of Ukraine are studied and directions to improve its level are 

suggested. 

Keywords: economic seсurity, enterprise, dairy industry, food seсurity, 

milk and dairy products 
Formulas: 0, fig.: 7, tabl.: 4, bibl.: 17 

JEL Classification: F52 

 

Вступ. Прискорення процесів інтеграції України до світової економічної 

системи є одним із першочергових завдань, що обумовлює підвищення рівня 
переробної і харчової промисловості до світових стандартів.   

Забезпечення економічної безпеки є пріоритетним завданням держави. 

Економіка – фундамент суспільства, оскільки виробництво, розподіл і 

споживання матеріальних благ є первинними щодо інших сфер життя і 

визначає рівень та ступінь життєздатності суспільства. Водночас, 
продовольча безпека як складова економічної безпеки, є однією з життєво 

важливих сторін існування суспільства, держави, особи, і має одвічно базове 

значення в її системі [Гойчук 2004]. 

Продовольча безпека забезпечує життєві інтереси людини, що 

виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного 
доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної 

життєдіяльності. Також основним її завданням є забезпечення населення 

корисною та екологічно безпечною їжею. В свою чергу, задоволення 

внутрішніх потреб населення сприяє зростанню добробуту, економічному, 

соціальному та екологічному розвитку. Все це обумовлює актуальність 

забезпечення економічної безпеки та її складової – продовольчої безпеки. 
Аналіз досліджень і постановка задачі. Теоретичним і прикладним 

аспектам забезпечення продовольчої безпеки присвячені праці зарубіжних 

науковців: Andrews M. [Andrews 2014], Beghin J. [Beghin 2013], Carlson S. 

[Carlson 2014], Flaten O. [Flaten 2007], Hall B. [Hall 2014], Keiji О. [Keiji 

1998], Li С. [Li 2002], Nord M. [Nord] та українських науковців: Білої С., 
Гойчук О., Кочеткова О., Паліги Н., Русан В., Саблук П., Світличної Ю., 

Шпичак О. та інші. 

Значний внесок у дослідження харчової промисловості зробили такі 

вчені, як: Дейнеко Л., Левицька І 2014., Макаренко І., Сичевський М., 

Якимчук Т. та інші. 
Проблеми та закономірності розвитку молочної галузі досліджуються 

такими науковцями, як: Бондаренко В., Власенко І., Грищенко О., Гуцул Т., 

Лакішик О., Марченко В., Меняйлова Г., Мостенська Т., Моргун О., 

Осадчук О., Пархомець М., Пенчук Г., Радько В., Рудківський О., Саблук П., 

Тивончук Я., Цимбал В.,  Шкурак Н., Шпичак О. та інші. 

Результати дослідження. Сьогодні харчова промисловість без 
перебільшення — одна з провідних галузей промисловості України, яка 

утримає першість. Вітчизняний харчопром забезпечує понад 8% ВВП країни. 

Виробництвом їжі займаються 5,5 тис. підприємств різної величини, на яких 

працює понад 350 тис. осіб. Офіційна статистика свідчить про те, що у січні 

— березні 2016 року реалізовано харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів майже на 83 млрд. грн. (без ПДВ та акцизу). І в загальній структурі 

промислового виробництва це найбільша частка — 21,1% [Вісник 2016]. 
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Харчова промисловість є основною галуззю, що переробляє більшість 
продукції сільського господарства. Вона об’єднує близько 22 спеціалізованих 

галузей, до яких входить біля 40 основних виробництв, що  виробляють 

продукти харчування.  

За Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секція С 

«Переробна промисловість» включає до себе Розділ 10 «Виробництво 

харчових продуктів». Цей розділ включає діяльність із перероблення 
продукції сільського, лісового та рибного господарства для виробництва 

харчових продуктів, готових кормів для тварин, а також виробництва 

проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими. У цьому розділі 

виробництво харчових продуктів розподілене за видами виготовленої 

продукції: виробництво м’ясних, рибних продуктів, перероблення фруктів та 
овочів, виробництво олії та жирів, молочних продуктів, перероблення зерна, 

виробництво кормів для тварин та інших харчових продуктів.  

У свою чергу, група 10.5 «Виробництво молочних продуктів» включає 

два класи: 10.51 «Перероблення молока, виробництво масла та сиру» і 10.52 

«Виробництво морозива». Перший клас включає: виробництво незбираного 
молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, 

гомогенізованого, топленого; виробництво напоїв на основі молока (кефіру, 

ряжанки тощо); виробництво вершків з незбираного молока, 

пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого; виробництво сухого 

молока та згущеного молока з цукром або без цукру; виробництво молока та 
вершків у твердій формі; виробництво вершкового масла з коров’ячого 

молока і топленого масла (молочного жиру); виробництво йогурту; 

виробництво твердого та м’якого сиру; виробництво сироватки; виробництво 

казеїну та лактози; виробництво молочних пастоподібних продуктів продуктів 

(крім спредів); виробництво сметани та виробництво інших молочних 

продуктів. Другий клас включає: виробництво морозива та іншого харчового 
льоду, такого як шербет (десерт з фруктів із льодом та цукром) 

[Класифікація видів економічної діяльності 2010].  

Першочерговим завданням харчової промисловості є забезпечення 

населення повноцінними продуктами харчування. В системі 

агропромислового виробництва дана промисловість тісно пов’язана з 
сільським господарством, яке є джерелом сировини. Тому ситуація в 

аграрному секторі має значний вплив і на функціонування переробних 

підприємств. В свою чергу, негативні тенденції, які спостерігаються за останні 

роки в сільському господарстві наклали свій відбиток на розвиток харчової 

промисловості, особливо галузей, які тяжіють до сировинних зон. Все це 
відчутно позначилось на виробничих підприємствах вітчизняної 

промисловості, в тому числі, і молочних. 

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) представлено 

прогнозне зростання світового попиту на види продовольчих товарів у 2010-

2020 рр. (рис. 1). 
За даними рис. 1 можна стверджувати, що найбільше зростання попиту 

прогнозується на молочні продукти – 31%.  

Для досягнення успіху у молочній галузі необхідна докорінна 

реконструкція та модернізація виробничої бази харчових підприємств, 

оснащення їх сучасною технікою, впровадження новітніх ресурсозберігаючих 
та екологобезпечних технологій, перехід галузі на інноваційну модель 

розвитку, підвищення конкурентоспроможності товарів тощо. 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
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Рисунок 1 − Прогнозне зростання світового попиту на продовольчі товари у 

2010-2020 рр. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України] 
 

На рис. 2 наведено обсяг реалізації молочної продукції, з якого видно, 

його зростання протягом 2011-2015 рр., що вказує на підвищення 

споживчого попиту на такий цінний для здоров’я продукт. 
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Рисунок 2 − Обсяг реалізації молочної продукції, тис. грн. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України] 
 

Для порівняння доцільно проаналізувати обсяги виробництва молока 

всіма видами господарств України за 2013-2016 рр. (рис. 3). 
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Рисунок 3 − Обсяг виробництва молока всіма видами господарств України за 

2013-2016 рр., тис. т. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України]   

 

З рис. 3 видно, що попри складну економічну ситуацію в 2014 р. 

молочна галузь зберігала позитивну динаміку зростання. У господарствах 
всіх категорій виробництво молока становило 11230,5 тис. т, що на 0,4% 

більше проти 2013 р. В 2015 р. ситуація погіршилася и обсяги виробництва 

молока зменшилися на 547,5 тис. т. у порівнянні з попереднім роком. 

Обсяги ж реалізованої молочної продукції (в тис. грн.) мають тенденцію 

до зростання, що також пов’язано з ростом ціни на молоко та молочну 
продукцію. 
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Рисунок 4 − Середня базова ціна реалізації молока в Україні за 2014-

2016 рр. 
Джерело: [сайт ІNFAGRO] 

 

На рис. 4 наведено середню базову ціну реалізації молока в Україні за 
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2014-2016 рр., де видно, що вона протягом останніх трьох років значно 
зросла. Так, на початку 2016 р. вона склала 4,95 грн/кг, що на 1,05 грн. 

більше, ніж у 2015 р. В середньому ціна на молоко зростає з кожним 

наступним роком приблизно на 1 грн/кг, що також пояснює збільшення 

обсягів реалізації молочної продукції. 

На рис. 5 представлено закупівельну ціну молока в Україні за 2009-

2015 рр. 
 

 
 

Рисунок 5 − Закупівельна ціна молока в Україні за 2009-2015 рр., грн./т. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України]   

 

Зростання ціни реалізації молока пов’язано із підвищенням 
закупівельної ціни на молоко, що значно зросла в 2015 р. у порівнянні з 

2009 р. З рис. 5 видно, що сількоспідприємства продавали молоко за ціною 

4724 грн/т, що на 141% вище, ніж у 2009 р. Господарства населення 

продавали молоко за ціною 4181 грн/т, що на 200% вище, ніж у 2009 р. 

На рис. 6 представлено молочну карту за регіонами України, на якій 
чітко видно розташування і кількість підприємств за обсягом переробки 

молока. 

Забезпечення населення безпечним молоком та молокопродуктами є 

ключовою складовою формування продовольчої безпеки країни. Дослідження 

основних тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока і молочних 

продуктів базується на оперативних даних Держкомстату України, 
оброблених Спілкою молочних підприємств України. Загальні показники 

розвитку молочної галузі в Україні за 2005-2015 рр. представлено в табл. 1. 
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Рисунок 6 − Карта молокопереробних підприємств за обсягами переробки 

молока в Україні, 2016 р. 
Джерело: скриншот сайту INFAGRO 

 

Як видно з табл. 1, поголів’я корів в Україні в динаміці скорочується. 

Загалом, за останні 15 років їх зменшення склало близько 37,77%. Причому 
як у господарств населення – понад 38%, так і у сільгосппідприємств – 

близько 37%. 

Виробництво молока в Україні, незважаючи на зменшення поголів’я 

корів, є відносно стабільним останні сім років і коливається в межах 10,5-11,5 

млн. т. Водночас структура виробництва молока в розрізі окремих категорій 
товаровиробників є досить різною. Переважна більшість корів 

сконцентрована у господарств населення: на 01.12.2015 р. – 76,5% (1733,5 

тис. гол.) проти 23,5% (529,2 тис. гол.)  у сільгосппідприємств. А темпи 

приросту виробництва молока сільгосппідприємствами складають 0,7% у 

порівнянні з 2005 р. Виробництво молока господарствами населення має 

негативну тенденцію – темп приросту зменшився на 28,8%. 
Забезпечення стабільних обсягів виробництва молока стало можливим 

за рахунок зростання продуктивності корів в Україні. Із табл. 1 видно, що 

вона зросла за всіма категоріями господарств на 57,9%, проте вищий темп 

приросту спостерігається у сільгосппідприємств – 69,4%, тоді як у 

господарств населення – на 63,6%. 
Стосовно продажу молока переробним підприємствам слід зазначити, 

що загалом даний показник зменшився за 2005-2015 рр. на 28,5%. Продаж 

сільськогосподарськими підприємствами збільшився на 37,8%, в той час, як 

продаж господарствами населення зменшився вдвічі (на 59,1%). 

Динаміку обсягів виробництва основних молочних продуктів за 2005-
2015 рр. представлено в табл. 2. 
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Із табл. 2 видно, що у 2015 р. спостерігається тенденція до скорочення 
виробництва молокопродуктів, за винятком вершків, сирів свіжих 

неферментованих та сирів кисломолочних. Одним із факторів негативного 

впливу на формування пропозиції на ринку молока та молочних продуктів є 

зниження платоспроможного попиту. 

На рис. 7 представлено споживання молока та молочних продуктів на 

душу населення за 2005-2015 рр. 
 

 
 

Рисунок 7 − Споживання молока та молочних продуктів на душу 

населення, кг/рік за 2005-2015 рр. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України]   

 

Із рис. 7 видно, що рівень споживання молочних продуктів (в 

перерахунку на молоко) на душу населення в динаміці років помітно 

скорочується по відношенню до норми споживання. Раціональна норма 
споживання складає 390 кг/рік. У 2006 р. рівень споживання 

молокопродуктів був менший на 39,8%; у 2014 р. – на 41,9%; у 2015 р. – на 

53,7%. Кількість споживання молока та молокопродуктів на душу населення 

суттєво знижується, що пов’язано із скороченням платоспроможності 

населення та підвищенням цін на реалізовану продукцію. Обсяг споживання 
є досить стабільним (коливається у межах 9,4-10,0 млн. т). Таким чином, 

рівень забезпеченості молоком в Україні становить близько 60 %. 

У табл. 3 наведено середнє значення індексу цін ФАО1 на 

продовольство та молоко за 2000-2016 рр. 

                                                           
1 Індекс цін ФАО на продовольство – показник зміни за місяць міжнародних цін на 

кошик продовольчих сировинних товарів. Він розраховується на основі середніх значень 
індексів цін на п’ять товарних груп, зважених з урахуванням середнього показника частки 

кожної групи у експорті у 2002-2004 рр. 
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Слід зазначити, що у січні 2016 р. Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зафіксувала зниження індексу 

цін на продовольство, який склав 150,4 пункти, що на 13,6 пунктів менше 

показника 2015 р. Зафіксовано зниження цін на всі види продуктів (м’ясо, 

молоко, зерно, рослина олія), за якими розраховується індекс, крім цукру.  

 

Таблиця 3 − Середнє значення індексу цін ФАО на продовольство та молоко 
за 2000-2016 рр. 

Рік Індекс цін на продовольство Індекс цін на молоко 

2000 91,1 95,3 

2001 94,6 105,5 

2002 89,6 80,9 

2003 97,7 95,6 

2004 112,7 123,5 

2005 118,0 135,2 

2006 127,2 129,7 

2007 161,4 219,1 

2008 201,4 223,1 

2009 160,3 148,6 

2010 188,0 206,6 

2011 229,9 229,5 

2012 213,3 193,6 

2013 209,8 242,7 

2014 201,8 224,1 

2015 164,0 160,3 

2016 150,4 145,1 
Джерело: складено за даними офіційного сайту Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО) [Сайт «Економічний дискусійний клуб»] 

 

Спеціалісти ФАО зазначають такі фактори зниження світових цін на 

молочні продукти: збільшення виробництва сухого цільного молока; 

збільшення обсягів виробництва молокосировини в Європейському Союзі у 
зимовий період, і у зв’язку з цим, зниження попиту на продукцію з його 

сторони. 

Харчова промисловість як частина агропромислового комплексу 

України, завжди була інвестиційно-привабливою і перспективною щодо 

подальшого розвитку. Але падіння рівня доходів українців і наплив імпорту 
можуть докорінно змінити цю ситуацію. В сучасних умовах, коли приток 

інвестицій в країну майже відсутній, а внутрішньому попиту загрожує 

подальше зниження, потрібно знайти механізм підтримки сільського 

господарства та вітчизняного виробника. 

Динаміку експорту та імпорту продукції молочної галузі наведено у 
табл. 4. 

Згідно табл. 4, можна говорити про те, що імпорт трьох видів продукції 

(«Молоко та вершки, не згущені», «Маслянка, ферментовані або сквашені 

молоко та вершки», «Сири») з шести зменшився, а експорт чотирьох видів 

продукції («Молоко та вершки, не згущені», «Маслянка, ферментовані або 
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сквашені молоко та вершки», «Молочна сироватка», «Масло вершкове») з 
шести збільшився. Такі тенденції говорять про можливість позитивного 

напряму розвитку продовольчої безпеки країни, адже 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів молочної галузі поступово 

зростає. 

 

Таблиця 4 − Експорт та імпорт продукції молочної галузі за 2006-2015 рр., 
тис. дол. США 

№ 
з\п 

Вид продукції 
2006 р. 2015 р. 

Відносне 

відхилення, % 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

1. 

Молоко та вершки, 

незгущенi i без 
додання цукру  

1585,9 1966,7 4618,0 830,0 191,19 -57,80 

2. 

Молоко та вершки, 

згущенi або з 

доданням цукру  

152620,9 818,4 89377,0 1669,0 -41,44 103,93 

3. 

Маслянка, 

коагульовані 

молоко та вершки, 
йогурт, кефiр та 

iншi ферментовані 
або сквашені 

молоко та вершки  

621,5 32069,4 3341,0 3680,0 437,57 -88,52 

4. 

Молочна 
сироватка, 

згущена або 
незгущена, з 

доданням чи без 
додання цукру  

5898,6 1948,1 15529,0 2096,0 163,27 7,59 

5. 

Масло вершкове та 

iншi жири, 
виробленi з 

молока; молочнi 

пасти 

23311,7 126,5 29964,0 2577,0 28,54 1937,15 

6. 
Сири всіх видів та 
кисломолочний сир 

144239,9 24434,6 2577,0 23464,0 -98,21 -3,97 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [Офіційний сайт 
Державної служби статистики України]   

 

Обсяги експорту різних видів молочної продукції з України у 2015 р. 
становили 177,9 млн. дол. США, обсяги імпорту — 34,3 млн. дол. При цьому 

позитивне сальдо зовнішньоекономічної торгівлі молочними продуктами 

сягало майже 143,5 млн. дол. Найбільшими за вартістю країнами-імпортерами 

молочних продуктів з України в 2015 р. були Бангладеш «Молоко та вершки, 

згущені» — 10,5 млн. дол., Грузія «Молоко та вершки, згущені» — 7,7 млн. 
дол., Казахстан «Сири» — 13,5 млн. дол. і «Молоко та вершки, згущені» — 

7,6 млн. дол., Російська Федерація «Сири» — 9,5 млн. дол. та Республіка 

Молдова — «Сири» — 6,6 млн. дол. Досить значні обсяги експорту за 

товарною групою «Масло вершкове» здійснювалися до Марокко (5,7 млн. 

дол.), Азербайджану (4,7 млн. дол.) і Єгипту (4,5 млн. дол.) [Кернасюк 
2016]. 

Висновки. Основними проблемами ціноутворення на ринку молока та 
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молокопродуктів в Україні є: 
1. Сезонність: навесні і влітку збільшення пропозиції сировини на 

ринку викликає зниження закупівельних цін на молоко.  

2. Соціально-економічна та політична криза в країні: девальвація 

національної валюти веде до зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, 

пакувальні матеріали, обладнання, а також на корм для тварин, що, 

відповідно, здорожує вартість молока. 
3. Рівень добробуту населення: знаходиться на досить низькому рівні, 

що не дає можливості виробникам молока піднімати ціну на продукцію. 

Неузгоджена цінова політика основних учасників на ринку суттєво 

знижує прибутковість та мотивацію до розвитку молочного скотарства. 

Повільне формування системи збуту продукції і недостатня кількість 
обслуговуючих кооперативів, а також складна демографічна ситуація у 

сільській місцевості, де середній вік мешканців вже давно сягнув позначку 

понад 55 років при відсутності будь-яких перспектив вирішення проблеми 

відсутності нових робочих місць для молоді [Кернасюк 2015] являються 

проблемами забезпечення економічної безпеки. 
Також до цих проблем ще додається  значне  скорочення поголів’я 

корів в господарствах всіх категорій, що приводить до зменшення обсягів 

виробництва молока, зниження рівня платоспроможного попиту та, 

відповідно, кількості споживання молокопродуктів. Проблемами для 

вітчизняних підприємств молочної галузі України є пошук нових ринків збуту 
після російської блокади та значне падіння світових цін на молочну 

продукцію (закупівельні ціни на молоко вже не будуть вище світових), що 

актуалізує питання отримання кредитів.  

Тому першим напрямом забезпечення економічної безпеки молочної 

галузі у середньо- та довгостроковій перспективі може стати вихід на нові 

ринки збуту до країн Європейського Союзу. Проте, низька якість молочної 
сировини і, відповідно, кінцевого молочного продукту, не дає можливості 

виведення продукції до європейського простору швидкими темпами. Однак, 

перші кроки до цього зроблено і з 2010 р. поступово збільшується частка 

виробництва молочної сировини сільськогосподарськими підприємствами, чия 

якість молока на порядок вище, ніж отриманого в господарствах населення.  
Першим кроком у цьому напрямі стало надання Європейською комісією 

10 українським виробникам молочної продукції доступу на ринок ЄС, 

починаючи з 10 січня 2016 року. Згідно зі списком, офіційно опублікованим 

на сайті Єврокомісії, до цього переліку увійшли такі компанії, як: «Люстдорф» 

(Вінницька обл.); «Молочний дім» (Дніпропетровська обл.); «Лакталіс 
Миколаїв»; «Гадячсир» (Полтавська обл.); Львівський холодокомбінат, 

«Менський сир» (Чернігівська обл.); «Роменський молочний комбінат» та 

його філія у Недригайлові (Сумська обл.); «Золотоніський маслоробний 

комбінат» (Черкаська обл.); філія Яготинського маслозаводу «Яготинське для 

дітей» (Київська обл.). 

Другим напрямом забезпечення економічної безпеки молочної галузі є 
переорієнтація молочників з сирного направлення на виробництво масла 

вершкового та сухого молока, що користуються великим попитом в країнах 

СНД, Азії та Африки. 

Третій напрям – це розвиток внутрішнього ринку України. Як 

відзначають експерти галузі, вітчизняний ринок молочної продукції далекий 
від насичення і в перспективі може зрости втричі, але за умови поліпшення 

добробуту населення і зростання його купівельної спроможності. 
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Все це підтверджує важливість забезпечення продовольчої безпеки 
України та економічної безпеки підприємств молочної галузі. 
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