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кети, склад-клуби, класичні супермаркети, магазини 
біля дому, продовольчі відділи, гастрономи, ціло-
добові магазини, магазини при АЗС, діскаунтери, 
аптеки, магазини засобів гігієни та косметики, мага-
зини алкогольної продукції, винні бутіки та паби, 
булочні, кондитерські магазини, магазини здорової 
їжі, магазини замороженої продукції, кіоски, тор-
гові автомати, автолавки, комбіновані продовольчі та 
аптечні магазини, будівельні магазини, універсами, 
Cash & Carry, оптові продажі з доставкою, продук-
тові послуги, товари для дітей, магазини побутової 
техніки та електроніки [8, с. 60–61]. Підходи щодо 
визначення форматів роздрібної торгівлі наведено у 
табл. 2.

Висновки. Розглянувши підходи до визначення 
основних форматів роздрібної торгівлі, зазначимо, 
що в основному види закладів роздрібної торгівлі 
виділяють з урахуванням їх місця розташування, 
товарної спеціалізації, розміру торговельної площі, 
залежно від характеру обслуговування та форми про-
дажу товарів, кількості ексклюзивних товарів, рівня 
цін, сегменту споживачів.
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Постановка проблеми. Трансформаційні перетво-
рення національної економіки України у площині 
інтеграції до Європейського Союзу відкривають нові 

можливості для виходу вітчизняної безлактозної 
молочної продукції на глобальний агропромисло-
вий ринок. Разом із тим в умовах функціонування 
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зони вільної торгівлі на вітчизняний ринок увійдуть 
крупні транснаціональні компанії, що призведе до 
загострення конкуренції. За таких умов актуалізу-
ється питання дослідження формування та ефектив-
ності регулювання конкурентоспроможності вітчиз-
няних молокопродуктових підприємств, як одного з 
економічних аспектів інтегрування України до Євро-
пейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вним проблемам формування та розвитку еконо-
мічної конкуренції на ринку молочної продукції, 
зокрема, сегменту безлактозної молочної продукції, 
присвячено ряд наукових доробків П.Т. Саблука, 
О. М. Шпичака, П.І. Гайдуцького, П.С. Березів-
ського, В.І. Бойка, Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-
Веселяка та ін. 

Мета статті полягає у визначенні основних тен-
денцій формування і розвитку економічної конку-
ренції на ринку молока та безлактозної молочної 
продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фор-
мування та розвиток економічної конкуренції на 
ринку безлактозної продукції відбувається під дією 
зовнішньоекономічних факторів, домінуючим із яких 
постали трансформаційні перетворення економіки 
України на шляху до асоціації із Європейським Сою-
зом. У сучасних умовах короткострокової перспек-
тиви відкриття зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС підвищується значення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника для забезпечення еко-
номічної безпеки національної економіки. 

Забезпечення конкурентоспроможності національ-
ного товаровиробника залежить від ряду зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що створює необхідність вико-
ристання системного підходу в дослідженні їх впливу. 
Такий підхід дозволить розробити стратегію управ-
ління розвитком економічної конкуренції та виявити 
критичні фактори у процесі її формування. Розви-
ток економічної конкуренції на ринку безлактозної 
молочної продукції залежить від особливостей даної 
галузі, зокрема, сировинної бази наповнення рику, 
диверсифікації представленого на ринку товару, стра-
тегії ціноутворення, маркетингової діяльності, відпо-
відності представлених на ринку виробничих підпри-
ємств міжнародним стандартам якості.

Державне регулювання економічної конкурен-
ції ґрунтується на нормах, установлених Конститу-
цією України, а також відповідно до законів Укра-
їни № 3659-12 «Про Антимонопольний комітет 
України», № 236/96 «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції» та № 2210-III «Про захист еконо-
мічної конкуренції» від 11.01.2001 р. , відповідно 
до якого економічна конкуренція визначається як  
«…змагання між суб’єктами господарювання з метою 
здобуття завдяки власним досягненням переваг над 
іншими суб’єктами господарювання, унаслідок чого 
споживачі, суб’єкти господарювання, мають мож-
ливість вибирати між кількома продавцями, покуп-
цями, а окремий суб’єкт господарювання не може 
визначати умови обороту товарів на ринку». При 
цьому економічна наука трактує конкурентоспро-
можність товару, як здатність продукції бути при-
вабливішою для покупця у порівнянні з іншими 
виробами аналогічного виду й призначення, завдяки 
кращій відповідності її якісних і вартісних характе-
ристик вимогам ринку й споживчим оцінкам. 

Ринкове регулювання економічної конкуренції 
включає інструменти урівноваження попиту та про-
позиції, а також встановлення ціни та товар. На 
ринку молочної продукції відбувається конкурен-

ція між молокопереробними підприємствами у сфері 
закупівлі молочної сировини від товаровиробників 
молока та орієнтації споживача. З метою заохочення 
попиту для різних цінових сегментів споживачів, а 
також тих, чий вибір вмотивований станом здоров’я 
та непереносимістю окремих складових молочної 
продукції, зокрема, лактози молокопереробні під-
приємства проводять диверсифікацію виробленої 
молочної продукції.

Проведені дослідження показали, що за 2014 та 
2015 рр. в Україні істотно знизилася купівельна 
спроможність населення, при цьому їх попит орі-
єнтується, головним чином, на найдешевші види 
молочної продукції, в основному вітчизняного вироб-
ництва. Таким чином, відбулося зниження експорту 
вітчизняних молокопродуктів та збільшення імпорту 
молочної продукції з інших країн світу.
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Рис. 1. Динаміка економічних показників 
міжнародної торгівлі молочною продукцією 
України за 2010–2014 рр. (млн. дол. США)

Молокопереробні підприємства потужністю понад 
150 т молока за добу витісняють дрібних товарови-
робників. Потужні молокопереробні підприємства 
мають сталі, міцні господарські зв’язки з виробни-
ками молочної сировини та споживачами кінцевої 
продукції, пропонують продукцію високої якості та 
намагаються задовольняти потреби різних прошар-
ків населення. Це все є перевагою перед потенцій-
ними конкурентами на ринку молока і молочних 
продуктів.

У рамках проведеного дослідження будо встанов-
лено, що конкуренцію на ринку молочної продукції 
створюють, головним чином, компанії «Галактон», 
«ВімбільДан», «Лакталіс – Україна», «Білосвіт – 
Умань», «Молочна фабрика «Рейнфорд», Харків-
ський молочний комбінат, «Ковель-молоко» та 
«Мілкіленд – Україна», які займають близько 50% 
ринку. Випуском молочної продукції, диверсифіко-
ваної у напрямі безлактозної, на промисловій основі 
займається підприємство «Мілкіленд – Україна». 
Таке сегментування товару на даному підприємстві 
відбулося у 2015 р., до цього часу на ринку України 
у промислових масштабах не існувало виробництва 
безлактозної молочної продукції. Ураховуючи, що на 
території України від 30 до 50% населення України 
має непереносимість лактози, створюється попит на 
даний вид товару.

Державний механізм створення економічної кон-
куренції на агропромисловому ринку України ство-
рює передумови входження на ринок нових виробни-
ків, які організовують свої виробництва відповідно 
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до вимог міжнародних стандартів якості. Заходи 
демонополізації економіки, сприяли створенню сис-
теми захисту конкуренції у підприємницькій діяль-
ності, а частка монопольного сектору в економіці 
країни помітно знизилася. У більшості галузей про-
мисловості, сільського господарства, а також у сфері 
зв’язку і транспорту все активніше формуються кон-
курентні відносини.

Формування ринку безлактозної молочної про-
дукції відбувається із переоцінкою значення конку-
ренції та конкурентної політики держави в системі 
економічних перетворень в Україні. Сьогодні в кра-
їні немає впливових політичних та суспільних сил, 
які б заперечували необхідність і користь економіч-
ної конкуренції. Політика послідовного сприяння 
розвитку конкурентних відносин стала одним із 
важливих чинників, що забезпечують високі темпи 
економічного зростання, стабільність національної 
грошової одиниці, позитивні зрушення у сфері жит-
тєзабезпечення населення та поступове покращання 
його добробуту.

Економічні процеси на практиці підтверджують 
взаємопов’язаність і взаємовплив розвитку конку-
рентних відносин і економічної активності. Найвищі 
темпи приросту промислової продукції спостеріга-
лися в галузях, де найбільш глибоко та послідовно 
сформувалося конкурентне середовище. Це, зокрема, 
легка і харчова промисловість, целюлозно-паперова, 
поліграфічна та деревообробна промисловість, а 
також видавнича справа.

Закріплення та посилення цих тенденцій, забез-
печення умов для стійкого тривалого зростання 
потребує зменшення частки монопольного сектору в 
економіці України. Спроможність держави не лише 
визначати, а й гарантувати дію закону для всіх 
суб’єктів господарювання, проводити дієву конку-
рентну політику є основою інвестиційної привабли-
вості економіки, головним чинником її стабільності.

Формування конкурентної політики з точки зору 
необхідності переорієнтації структурних зрушень 
в економіці має вплив ефективне функціонування 
молокопродуктового підкомплексу України, зокрема, 
ринку безлактозної молочної продукції. Це, у свою 
чергу, передбачає здійснення комплексу заходів 
щодо формування ефективного конкурентного серед-
овища як механізму, що в короткостроковій пер-
спективі сприятиме економічному зростанню, поєд-
наному з реалізацією ключових завдань соціального 
розвитку, а в довгостроковій – стане одним з осно-
вних чинників створення та функціонування соці-
ально орієнтованої ринкової економіки в Україні. До 
основних завдань конкурентної політики в умовах 
сьогодення можна віднести посилення впливу конку-
ренції на ціноутворення, формування конкурентного 
середовища на ринках енергоносіїв, сільгосппродук-
ції, житлово-комунальних послуг [1; 5].

Інструментарієм забезпечення розвитку ринку 
безлактозної молочної продукції та формування кон-
куренції на ньому виступає зниження рівня податко-
вого тиску з одночасним розширенням бази оподат-
кування. Методами реалізації даного інструментарію 
виступають скасування пільг і преференцій окремим 
суб’єктам господарювання, вирівнювання умов кон-
куренції на регіональному та місцевих рівнях, удо-
сконалення правових механізмів добросовісної кон-
куренції та скасування економічно невиправданих 
податкових пільг. Створення рівних умов конкурен-
ції для всіх суб’єктів господарювання безпосередньо 
пов’язане з упорядкуванням та оптимізацією дер-
жавної підтримки окремих суб’єктів господарювання 

та галузей економіки. Водночас приведення прак-
тики сприяння формування конкуренції на агропро-
довольчому ринку у відповідність до європейських 
норм стане важливим кроком на шляху інтеграції 
України до Європейського Союзу.

Формування та розвиток повноцінного конку-
рентного середовища має сприяти вдосконаленню 
механізмів управління державною власністю. Таким 
чином, необхідно забезпечити ефективне управління 
державними підприємствами, для перетворення їх 
на рівноправних учасників ринку та утворення кон-
куренції між ними 

Забезпечення повноцінної реалізації положень 
Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції» визначає правові засади підтримки і захисту 
економічної конкуренції, обмеження монополізму в 
господарській діяльності та спрямоване на забезпе-
чення ефективного функціонування вітчизняної еко-
номіки на основі розвитку конкурентних відносин.

Розробка комплексу заходів для розвитку конку-
рентних відносин потребує якнайшвидшого визна-
чення принципів здійснення та етапів реформування 
господарської діяльності органів виконавчої влади, 
упорядкування та оптимізація цієї діяльності є 
невід’ємною складовою реформ, які необхідно вико-
нати з метою виконання зобов’язань України в рам-
ках укладеної Угоди про асоціацію України з Євро-
пейським Союзом. Основними задачами при цьому 
виступає усунення нетарифних бар’єрів, в основі 
яких лежить доведення якості вітчизняних товарів 
до міжнародних стандартів безпечності та якості 
харчових продуктів.

Для забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняного ринку молочної продукції необхідно 
створити національну стратегію розвитку вироб-
ничих потужностей безлактозної молочної продук-
ції та впровадження асортименту молочної продук-
ції, яка має лікувально-профілактичне значення та 
задовольняє потреби споживачів в екологічно чис-
тій продукції; забезпечення дотримання високого 
рівня санітарної культури, автоматизації виробни-
цтва, багатоступеневої системи забезпечення якості, 
що поліпшить якість молочної продукції; поєднання 
традиційних українських технологій, рецептур з 
упровадженням нових і постійне вдосконалення 
виробництва; розширення асортименту продукції (по 
кожному традиційному молочному продукту випус-
кати якомога більше найменувань, що дасть змогу 
розширити ринок збуту продукції); використання 
високоякісної сировини без консервантів, з нату-
ральними добавками, ароматизаторами, наповнюва-
чами; збільшення виробництва козиного молока при 
виробництві кисломолочних продуктів, що уможли-
вить зниження їх собівартості й підвищення доступ-
ності для малозабезпечених верств населення, збіль-
шення обсягу й розширення асортименту молочної 
продукції; випуск асортименту продукції залежно 
від потреб різних сегментів цільового ринку (для 
харчування дітей від народження до року, для дітей 
молодшого й старшого шкільного віку, людей похи-
лого віку, спортсменів, вагітних жінок та інших 
категорій). Ця продукція матиме різний біологіч-
ний склад та енергетичну цінність; зростання обся-
гів виробництва продукції з подовженими термінами 
зберігання, зниження калорійності та рівня холесте-
рину, підвищення їх лікувальних і дієтичних влас-
тивостей, випуск безлактозного молока.

Формування щільного конкурентного середовища 
диктує необхідність відпрацювання кожного параме-
тра молочної продукції: смакових якостей, дизайну 
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упаковки, ціни, асортименту. До вирішальних чин-
ників, які визначають оптимальний асортимент 
молочної продукції, можна віднести національні 
традиції, регіональні особливості споживача, відмін-
ності у вимогах до харчування у різних категорій 
споживачів. Визначальними факторами, які сприя-
ють успішному позиціонуванню молочної продукції 
на ринку, є достатній обсяг сировини, якість сиро-
вини та виробленої продукції, менеджмент у під-
приємстві, обсяг капіталу, конкурентоспроможна 
вартість підприємства. Для створення таких умов 
необхідно забезпечити перехід усіх агентів ринку на 
міжнародні стандарти якості.

Глобальна ініціатива з безпеки харчових продук-
тів (GFSI) є результатом взаємодії провідних світо-
вих експертів у сфері забезпечення безпеки харчових 
продуктів з боку оптових торгівельних мереж, вироб-
ників продуктів харчування, компаній, що надають 
послуги в ланцюзі товарозабезпечення, міжнародних 
організацій та урядів. Аналіз показав, що на ринку 
безлактозної молочної продукції при отриманні сер-
тифікату на відповідність одного із стандартів GFSI 
товаровиробник підпадатиме на світовому ринку 
під принцип «Сертифікований одного разу – визна-
ний скрізь». При цьому не має необхідності прохо-
дити сертифікацію іншим рівнозначним стандартом. 
Метою діяльності GFSI є забезпечення постійного 
вдосконалення системи регулювання ринку у 
напрямі безпечності харчових продуктів в усьому 
світі, що дозволить управляти ризиками на локаль-
ному, національному і глобальному ринках, мінімі-
зувати та попередити розповсюдження дії небезпеч-
них та шкідливих факторів та явищ. Запропоноване, 
у свою чергу, призведе до зміцнення національних 
економік шляхом зменшення передбачуваних витрат 
на урегулювання надзвичайних ситуацій [7].

Регулювання стандартів і схем сертифікації та 
їх визнання GFSI здійснюється на основі положень 
Керівного документа GFSI. На даний час цими поло-
женнями визнані наступні стандарти і схеми серти-
фікації: FSSC 22000, IFS Food Standard, BRC Global 
Standard, SQF CODE, Global Red Meat Standard 
(GRMS), GLOBAL GAP, Canada GAP Scheme, Global 
Aquaculture Alliance Seafood Processing Standard, 
PrimusGFS Standard та IFS PAC secure. Варто зазна-
чити, що провідні інтегровані компанії з вироб-
ництва та реалізації на ринку агропродовольчої 
продукції пройшли GFSI-сертифікацію. Представ-
никами GFSI в Україні стали: Danone, McDonald’s 
Corporation, Hormel Foods Corporation, AEON Co., 
Coca-Cola Company, Carrefour SA Auchan, Wal-Mart 
Stores Inc., Campbell’s Cargill Inc., Kraft Foods Inc. 
Migros, Burger King Corporation, METRO GROUP 
Groupe, Sodexo та ін.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямі полягають у впорядкуванні понятійно-кате-
горіального апарату теорії формування конкуренції, 
здійснення аналізу стану конкурентного середовища 
ринку безлактозної молочної продукції та опрацю-

вання організаційно-економічних аспектів упрова-
дження технології управління конкурентними пере-
вагами в діяльність вітчизняних підприємств.

Висновки. Захист конкуренції на регіональних 
товарних ринках та її підтримка в період станов-
лення ринкової економіки пов’язана трансформацій-
ними перетвореннями економіки України у напрямі 
євроінтеграційних устремлінь. 

Регулюючі заходи держави по сприянню кон-
куренції та розвитку конкурентного середовища на 
ринку безлактозної молочної продукції полягають 
у стимулюванні розвитку молокопродуктового під-
комплексу агропромислового ринку України та зао-
хоченні діючих підприємств до виробництва продук-
ції на міжнародних стандартах якості та безпечності. 
Методами здійснення політики сприяння конкурен-
ції є податкові та митні важелі, пільгове кредиту-
вання підприємств. Для сприяння розвитку конку-
ренції на ринку безлактозної молочної продукції 
необхідно мати на увазі наступне:

1. Пріоритетність виробництва безлактозної 
молочної продукції повинна регулюватися залежно 
від потреби по регіонах як соціальної значимої про-
дукції для людей із незасвоюванням лактози, що 
стимулюватиме формування конкуренції в даному 
сегменті ринку.

2. Запровадити загальнодержавну систему довід-
ково-консультативних послуг для малих підприємств 
по диверсифікації молочної продукції на безлактозну 
як таку, що спрямована для людей з особливими 
потребами.

3. Формування та розвиток конкуренції на вну-
трішньому ринку України в умовах зони вільної тор-
гівлі з ЄС можуть бути забезпечені при умові впрова-
дження міжнародної сертифікації для національного 
виробника молочної продукції.
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