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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ  
НА РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Ринок не може нормально 
існувати без конкуренції. Існування ефективної кон-
куренції, яка урівноважує інтереси суб’єктів ринкових 
відносин, стимулює впровадження нововведень та 
змагання в усіх сферах діяльності, є однією з основних 
умов розвитку економіки України. Така конкурен- 
ція відкриває нові можливості вдосконалення вироб- 
ництва, формує оптимальну структуру ринкового по-
питу і пропозиції, сприяє оптимізації витрат вироб- 
ництва [0; 0]. 

Конкуренція на ринку молочної продукції є важ-
ливою передумовою його існування та розвитку, зму-
шуючи операторів ринку впроваджувати більш ефек-
тивні способи виробництва, пропонувати нові кон- 
цепції та цінові пропозиції, започатковувати роботу в 
нових сегментах. 

Метою статті є оцінювання рівня конкуренції на 
ринку молока та молочної продукції України на основі 
індексу концентрації ринку, індексу Херфіндаля- 
Хіршмана, показника дисперсії, індексу ентропії, кри-
вої Лоренца.  

Виклад основного матеріалу. Останніми роками 
для молочного ринку України є характерною неста- 
більність через спад молочного виробництва. На мо-
лочну галузь впливає економічна ситуація як всере-
дині самої країни, так і на міжнародному ринку. Від-
повідно до даних Державної служби статистики ви- 
робництво молока в Україні у 2019 році вперше за 
роки незалежності опустилося нижче 10 млн тонн. В 
2019 році обсяги виробництва молока скоротились по-
рівняно з 2018 роком на 3,5% — з 10050 тис. тонн до 
9710 тис. тонн. При цьому виробництво молока в сіль-
ськогосподарських підприємствах зменшилось на 
1,3%, у господарствах населення — відповідно на 4,4%. 
За оцінками експертів, поголів’я корів вже цього року 
може зменшитися на 4,1%, у тому числі: на сільсько-
господарських підприємствах — на 5,9%, в господар- 
ствах населення — на 3,6% [0; 0]. Найбільш критичною 
є ситуація з поголів’ям корів у сільськогосподарських 
підприємствах. Адже 2018 року — вперше за часів не-
залежності України — вони продемонстрували приріст 
на 1,2%. Натомість у 2019 році підприємці вирізали 
майже 30 тис. корів, що викликає особливе занепоко-
єння експертів. У зв’язку зі скороченням виробництва 
молока відзначається зменшення обсягів його реаліза-
ції на переробні підприємства.  

Закриття російського ринку підштовхнуло укра-
їнських виробників до пошуку нових ринків збуту. 
Аналіз ринку молочних продуктів показує, що суттєво 
змінилися пріоритети в експорті. Тепер українські ви-
робники більше постачають вершкове масло, техніч-
ний казеїн, сухе знежирене молоко та суху сироватку. 
Ці продукти мають тривалий термін зберігання, тому 

їх можна експортувати на дальні відстані, у тому числі 
до країн Азії та Африки [0]. Позитивна динаміка роз-
витку глобального молочного ринку та прогнозований 
дефіцит молочних продуктів дає можливість вітчизня-
ним операторам поборотися за збільшення своєї част-
ки у світовому експорті. Зокрема, за даними аналі- 
тичної мережі IFCN [0] Україна займає 22 місце у сві-
товому виробництві. При цьому в Україні стабільно 
зростає продуктивність корів — +23,4% за останні  
10 років. Крім того, одним з головних «козирів» у кон-
курентоспроможності українських підприємств є ціна 
на молоко-сировину, яка на 10% нижча за середню 
світову, що надає привабливості харчовій продукції 
українських виробників на зовнішніх ринках. Вже за-
раз Україна займає третє місце у світі по експорту  
технічного казеїну, п’яте — по експорту вершкового 
масла, восьме — по експорту сухого знежиреного мо-
лока та сухої сироватки. Також Україна — другий най-
більший постачальник масла до ЄС після Нової Зе- 
ландії [0].  

Оскільки основними виробниками молока в Ук-
раїні стають сільськогосподарські підприємства, вкрай 
важливим є правильне формування ринку молочної 
продукції в Україні. Однією з головних умов форму-
вання такого ринку є високий рівень конкуренції між 
виробниками та підтримка державою дрібних і серед-
ніх виробників.  

Для оцінювання рівня конкуренції промислових 
виробників молочної продукції в Україні використа-
ємо статистичні дані щодо частки основних молочних 
компаній України у виробництві та переробці молока 
в 2017 році (табл. 1) [0; 0]. Наявні статистичні дані до-
зволяють чисельно оцінити рівень концентрації та ін-
тенсивність конкуренції на молочному ринку [0; 0]. 
Проблема полягає в тому, що детальні статистичні 
дані наводяться лише для десяти компаній, які займа-
ють найбільшу частку на ринку України, в той час, 
коли загальна кількість таких операторів перевищує 
100.  

Коефіцієнт ринкової концентрації CRn для трьох, 
п’яти та семи найбільших промислових підприємств-
виробників молочної продукції становить відповідно: 
CR 3  = 48,6%;   CR 5  = 67,2% ;  CR 7  = 83,5%.    

Значення CR3 = 48,6% означає, що долю ринку 
48,6% займають три найбільші компанії — «Вінниць-
кий молокозавод», «Терра-Фуд» та «Молочний аль-
янс». П’ять найбільших компаній, включаючи «Люст-
дорф» та «Данон Україна», займають 67,2% ринку, сім 
компаній, включаючи компанії «Вімм-Білль-Данн» та 
«Лакталіс Україна» — 83,5% ринку виробництва мо- 
лочної продукції України. Згідно зі встановленою ко-
реляцією між індексом ринкової концентрації та ін- 
дексом Херфіндаля-Хіршмана (табл. 1), для вітчизня- 
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Таблиця 1  
Розрахунок ступеня конкуренції ринку виробників молочної продукції в Україні [0; 0] 

№ з/п Компанія Si HHІ 
Показник 
дисперсії 

Індекс  
ентропіїї 

Sn Fn 

1 Тернопільський молокозавод 0,048 0,0023 0,00027 0,145 0,048 0,100
2 Придніпровський комбінат 0,050 0,0025 0,00025 0,149 0,097 0,200
3 Лакталіс-Україна 0,068 0,0046 0,00010 0,183 0,165 0,300
4 Вімм-Білль-Данн Україна 0,081 0,0065 0,00004 0,203 0,246 0,400
5 Альянс 0,083 0,0068 0,00003 0,206 0,328 0,500
6 Данон Україна 0,090 0,0081 0,00001 0,217 0,418 0,600
7 Люстдорф 0,095 0,0091 0,00000 0,224 0,514 0,700
8 Молочний альянс 0,141 0,0200 0,00017 0,276 0,655 0,800
9 Терра-Фуд 0,169 0,0285 0,00047 0,300 0,824 0,900
10 Вінницький молокозавод 0,176 0,0310 0,00058 0,306 1,000 1,000

 ВСЬОГО 1,000 0,1193 0,00193 2,209 х х
 

ного молочного ринку характерний рівень монополіс-
тичної конкуренції. За класифікацією В.Г. Шеферда 
отримані показники (CR4=58,1%) свідчать про низь-
кий рівень монополізації на даному ринку (конкурен-
ція типу «домінуючі фірми», (50% < CR4 < 90%).Згідно 
з розрахунками значення дисперсії для молочного ри-
нку складає σ2 = 0,00193, що свідчить про високий рі-

вень конкуренції на ньому. Отримане значення інде-
ксу ентропії (2,209>2,0) також підтверджує високий рі-
вень конкуренції на вітчизняному молочному ринку. 

Для оцінювання відношень між найбільшими 
операторами, які увійшли до «ядра» ринку молоко- 
переробних підприємств в 2017 році, розрахуємо ін-
декс Лінда. Цей індекс дасть змогу визначити, які опе-
ратори посідають домінуюче становище на ринку  
та формують його «ядро»: IL2 = 104,3%; IL3 = 75,2%;  
IL4 = 110,0%, що дозволяє стверджувати, що «ядро» 
ринку виробників молочної продукції України в 

2017 році утворювали два найбільші оператори — «Він-
ницький молокозавод» та холдинг «Терра-Фуд».  

Однак отримані вище результати, можуть бути 
недостатньо точними, оскільки при їх розрахунку ми 
використали лише дані про діяльність 10 найкрупні-
ших виробників молочної продукції України. Ці під- 
приємства постачають на ринок 55% всієї молочної 
продукції. Залишаються невідомими ринкові частки 
інших підприємств, які забезпечують 45% ринку мо-
лочної продукції.  

Найбільш поширеним законом розподілу ринко-
вих часток серед виробників є показниковий закон  
розподілу, згідно з яким декілька найбільших вироб-
ників володіють левовою ринковою часткою, а наба-
гато більша кількість виробників займають значно  
меншу ринкову частку. Виконане нами моделювання 
закону розподілу для виробників молочної продукції в 
Україні показало, що для них також є справедливим 
показниковий закон розподілу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Закон розподілу виробників молочної продукції в Україні 
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Високе значення коефіцієнта детермінації  
R 

2 = 0,778 для побудованої нами моделі підтверджує 
цю гіпотезу. Дотримуючись вимог показникового за-
кону розподілу, ми змогли змоделювати розподіл 
більш дрібних виробників молочної продукції, які за-
безпечують молоком 45% відсотків ринку України. 
Отриманий розподіл представлений у табл. 2. Для най-
менування змодельованих нами суб’єктів молочного 
ринку використані імена N11, N12, N13, …, N48.  

Виконаємо розрахунки коефіцієнта ринкової 
концентрації та коефіцієнтів Лінда, використовуючи 
змодельований нами закон розподілу ринкових часток 
для 48 підприємств (10 описаних статистично і 38 змо-
дельованих). Коефіцієнт ринкової концентрації CRn 
для трьох, п’яти та семи найбільших підприємств- 
виробників молочної продукції складе відповідно: 
CR 3  = 26,5%; CR 5  = 36,6%; CR 7  = 45,5%.   

Таблиця  2 
Розрахунок рівня конкуренції на ринку виробників молочної продукції в Україні 

на основі змодельованого закону розподілу часток виробників 

№ з/п Компанія Si HHI 
Показник 
дисперсії

Індекс 
ентропії 

Sn Fn Gn 

1 N 48* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,005 0,021 0
2 N 47* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,010 0,042 0,0000
3 N 46* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,015 0,063 0,0000
4 N 45* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,020 0,083 0,0000
5 N 44* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,025 0,104 0,0000
6 N 43* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,030 0,125 0,0000
7 N 42* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,035 0,146 0,0000
8 N 41* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,040 0,167 0,0000
9 N 40* 0,006 0,00004 0,00022 0,0307 0,046 0,188 0,0002
10 N 39* 0,006 0,00004 0,00022 0,0307 0,052 0,208 0,0002
11 N 38* 0,007 0,00005 0,00019 0,0347 0,059 0,229 0,0004
12 N 37* 0,007 0,00005 0,00019 0,0347 0,066 0,250 0,0004
13 N 36* 0,008 0,00006 0,00016 0,0386 0,074 0,271 0,0006
14 N 35* 0,008 0,00006 0,00016 0,0386 0,082 0,292 0,0006
15 N 34* 0,009 0,00008 0,00014 0,0424 0,091 0,313 0,0009
16 N 33* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,101 0,333 0,0012
17 N 32* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,111 0,354 0,0012
18 N 31* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,121 0,375 0,0012
19 N 30* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,131 0,396 0,0012
20 N 29* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,141 0,417 0,0012
21 N 28* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,151 0,438 0,0012
22 N 27* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,161 0,458 0,0012
23 N 26* 0,013 0,00017 0,00006 0,0565 0,174 0,479 0,0026
24 N 25* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,189 0,500 0,0036
25 N 24* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,204 0,521 0,0036
26 N 23* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,219 0,542 0,0036
27 N 22* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,234 0,563 0,0036
28 N 21* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,249 0,583 0,0036
29 N 20* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,264 0,604 0,0036
30 N 19* 0,017 0,00029 0,00001 0,0693 0,281 0,625 0,0048
31 N 18* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,301 0,646 0,0066
32 N 17* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,321 0,667 0,0066
33 N 16* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,341 0,688 0,0066
34 N 15* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,361 0,708 0,0066
35 N 14* 0,021 0,00044 0,00000 0,0811 0,382 0,729 0,0074
36 N 13* 0,023 0,00053 0,00000 0,0868 0,405 0,750 0,0088
37 N 12* 0,025 0,00063 0,00002 0,0922 0,430 0,771 0,0103
38 N 11* 0,025 0,00063 0,00002 0,0922 0,455 0,792 0,0103
39 Тернопільський молокозавод 0,026 0,00068 0,00003 0,0949 0,481 0,813 0,0111
40 Придніпровський комбінат 0,027 0,00073 0,00004 0,0975 0,508 0,833 0,0119
41 Лакталіс-Україна 0,037 0,00137 0,00026 0,1220 0,545 0,854 0,0203
42 Вімм-Білль-Данн Україна 0,044 0,00194 0,00054 0,1374 0,589 0,875 0,0262
43 Альянс 0,045 0,00203 0,00058 0,1395 0,634 0,896 0,0271
44 Данон Україна 0,049 0,00240 0,00079 0,1478 0,683 0,917 0,0307
45 Люстдорф 0,052 0,00270 0,00097 0,1537 0,735 0,938 0,0334
46 Молочний альянс 0,077 0,00593 0,00315 0,1974 0,812 0,958 0,0569
47 Терра-Фуд 0,092 0,00846 0,00506 0,2195 0,904 0,979 0,0713
48 Вінницький молокозавод 0,096 0,00922 0,00565 0,2250 1,000 1,000 0,0752

Разом 1,000 0,04236 0,02152 3,4886 х х 0,4680

* Ринкові частки для N11-N48 змодельовано нами.
Інші дані взято з джерела [0]. 
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Значення CR3 = 26,5% означає, що долю ринку 
26,5% займають три найбільші молочні компанії — 
«Вінницький молокозавод», «Терра-Фуд» та «Молоч-
ний альянс». П’ять найбільших компаній займають 
36,6% ринку, сім компаній — 45,5% ринку вироб- 
ництва молочної продукції України. Згідно отриманих 
в табл. 2 даних, маємо рівень досконалої конкуренції. 
Оскільки всі розраховані коефіцієнти за класифіка-
цією В.Г. Шеферда не перевищують 50%, то можна 
стверджувати про відсутність монополії та високий рі-
вень конкуренції на даному ринку. Отриманий висно-
вок відрізняється від попереднього висновку, згідно з 
яким для молочного ринку України в цілому є харак-
терною монополістична конкуренція. Якщо врахувати 
той факт, що при моделюванні ми знехтували компа-
ніями, чия ринкова частка є меншою від 0,5%, то ви-
сновок щодо високого рівня конкуренції на ринку мо-
лочної продукції буде ще більш переконливим.  

Для оцінки відношень між найбільшими опера-
торами, які входять у «ядро» ринку операторів-вироб-
ників молочної продукції, використаємо індекс Лінда. 
При цьому отримаємо: IL2 = 104,3%; IL3 = 75,2%;  
IL4 = 110,0%. Ці результати співпадають з отриманими 
вище. Оскільки друге значення є меншим від першого, 
а третє — більшим від другого, це дозволяє стверджу-
вати, що «ядро» ринку виробників молочної продукції 
України утворюють дві найбільші фірми — «Вінниць-
кий молокозавод» та «Терра-Фуд». 

Для того, щоб оцінити розподіл «ринкової влади» 
між усіма суб’єктами даного ринку, розрахуємо індекс 
Херфіндаля-Хіршмана, який становить HHI = 424 
(ННІ < 1500). Відповідно до отриманих значень,  
сформуємо висновок, що досліджуваний нами ринок 
є ринком досконалої конкуренції. Таким чином, ми 
підтвердили висновок, отриманий за значенням кое-
фіцієнта ринкової концентрації. 

Таблиця 3  
Розрахунок максимально можливої частки найбільших 

виробників молочної продукції України 

Зна-
чення 
ННІ 

Мінімально мож-
лива кількість учас-
ників ринку (тип 

ринку) 

Максимально можлива 
частка найбільших  
продавців, %

CR1 CR2 CR3 CR4

500 20 (ринок доскона-
лої конкуренції) 22 31 39 44

 
Для більш глибокої оцінки нерівномірності роз-

поділу часток ринку використаємо такі показники, як 
індекс дисперсії ринкових часток та коефіцієнт ентро-

пії. При цьому індекс дисперсії склав 00045,02 =σ . 

Отриманий результат свідчить про те, що ринок ви- 
робників молочної галузі є низькодисперсним. Це 
означає наявність достатньо сильної конкуренції та  
відсутність домінування однієї чи двох операторів. Ко-
ефіцієнт варіації для даного ринку становить: V =  
= 102%, що свідчить про високу неоднорідність ринку 
виробників молочної продукції — на ньому присутні 
як крупні оператори-лідери, так і середні та дрібні фір-
ми. Значення ентропії ринкових часток підприємств 
відповідно складе: Е = 3,49 (Е > 2,0). Згідно із класи-
фікацією, наведеною вище, отриманий результат свід-
чить про високий рівень конкуренції на даному ринку.  

Для визначення рівня монопольної влади опера-
торів молочного ринку використаємо такі інстру- 
менти, як коефіцієнт Джині та криву Лоренца. Зна-
чення коефіцієнта Джині за попередніми розрахун-
ками склав G = 0,47. 

Криву Лоренца для ринку виробників молочної 
продукції України наведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Крива Лоренца (штрихова лінія) для ринку виробників молочної продукції України 
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Отримане значення коефіцієнта Джині свідчить 
про значну диференціацію часток молочного ринку, 
якими володіють різні оператори та, відповідно, про 
значну диференціацію у їх доходах.  

Висновки. Оцінювання рівня монополізації мо- 
лочного ринку України на основі індексу концентрації 
ринку, індексу Херфіндаля-Хіршмана, показника дис-
персії, індексу ентропії, кривої Лоренца дозволило си-
стематизувати сукупність операторів молочного ринку 
та дало змогу з’ясувати частку охоплення ними віт- 
чизняного ринку переробки молока та виробництва 
молочної продукції. Таким чином, результати дослі-
дження дозволяють стверджувати, що ринок вироб- 
ництва молочної продукції в Україні є висококонку-
рентним, що є позитивним фактором для подальшого 
становлення даного ринку. Найбільші три оператори 
ринку («Вінницький молокозавод», «Терра-Фуд» та 
«Молочний альянс») у 2017 році переробляли 26% мо-
лока, яке надходило на ринок. У 2018 році цей відсо-
ток збільшився до 34%. Рівень монополізації на ринку 
виробників молочної продукції України дедалі зрос-
тає. Однак, незважаючи на це, рівень конкуренції на 
цьому ринку залишається достатньо високим. 
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