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ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Проведено узагальнення даних щодо сучасного  стану виробництва меду в Україні та 

його місце на світовому ринку. За рік українці у середньому споживають близько 30 кг 

цукру, калорійність якого 315-335 ккал. Меду ж споживають лише 0,6-0,65 кг і калорійність 

його нижча за цукор – 400 ккал на 100 г.  Поживність меду вища за молоко (у 4,7 раза), 

яловичину (у 2,4), пшеничний хліб (у 1,5 раза). Україна за обсягом виробництва меду 

знаходиться на п’ятому місці у світі,  виробляючи 4-5% від світового об’єму, і на першому 

місці – у Європі. У 2017 р. вироблено на 11,7% більше меду. Об’єми світової торгівлі меду у 

2018 році скоротилися на 3%  і у вартісному вираженні – на 7%, Україна опустилась з 

третього місця на п’яте у рейтингу світових експортерів, зменшивши поставки меду на 

зовнішній ринок на 27%. Український мед  експортується у 35 країн світу на чотири 

найбільші ринки: ЄС, США, Близького Сходу та Японії. Країнам ЄС у 2018 р. поставлено  

73,2% меду від загального об’єму експорту. Ціна на український мед нижча і становить 

останніми роками 1,98 $. Реалізацією меду з України на світові ринки займаються 69 

компаній-експортерів, серед яких найпотужніші – це «Асканія-Пак», «Юкрейніан Бі» та 

«Лумелі». 

Ключові слова: мед, експорт, світова торгівля, виробництво, ціна, бджолині сім’ї 

Рис. 9. Табл. 4. Літ. 15. 

 

Постановка проблеми. Продукти бджільництва, а саме мед, віск, 

бджолине обніжжя, перга, маточне молочко, бджолина отрута, прополіс, досить 

широко використовуються у різних галузях народного господарства. Вони 

здатні за своїми властивостями задовольняти потреби споживача у якісних і 

корисних продуктах харчування [15]. Цінним поживним і дієтичним серед цих 

продуктів є мед. Останнім часом вітчизняна промисловість орієнтується на 

натуральну сировину, що містить біологічно активні речовини природного 

походження, тому напрямки використання меду дуже різноманітні. 

Натуральний бджолиний мед, як сировина, використовується у харчовій 

промисловості, у виробництві кондитерських виробів, різних напоїв, 

фармакологічних препаратів, косметичних засобів, молочних продуктів.  

Популярним став мед у харчуванні населення для дотримання здорового 

способу життя і у боротьбі з ожирінням [5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними Держстату, 

українці за рік з’їдають близько 30 кг цукру, а меду – лише 0,6-0,65 кг.  

Калорійність меду становить 315-335, цукру – 400 ккал на 100 г. Основне 

джерело калорійності у меді – це фруктоза і глюкоза, що становить до 80%. Із 

збільшенням вмісту у меді фруктози він буде солодший, а калорійність нижча. 
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Фруктоза меду солодша за цукрозу у 1,7 раза [8].  
Таблиця 1 

Ступінь солодкості поширених різних сортів меду [1] 

Мед 
Вміст цукрів, % Ступінь 

солодкості фруктоза глюкоза сахароза мальтоза 

Липовий 32,8-41,5 51,0-55,0 – 5,0-7,0 113 

Акацієвий 47,0-58,0 39,0-44,0 0,5-0,9 2,5-5,7 109-113 

Соняшниковий 37,5-44,1 52,0-57,0 0,3-0,8 0,8-2,3 114-116 

Еспарцетовий 38,0-44,0 48,0-57,0 – 1,5-3,7 110-115 

 

Незважаючи на подібну калорійність меду і цукру, ці продукти зовсім 

різні.  За поживністю мед переважає коров’яче молоко – у 4,7 раза, яловичину - 

у 2,4 та  пшеничний хліб – у 1,5 раза [15].  

Сьогодні Україна за обсягом виробництва меду посідає п’яте місце у світі 

і є лідером у Європі. Останніми роками основними світовими виробниками 

меду є Китай – 27%, Україна, Аргентина, США і Росія виробляють по 4%, Індія 

і Мексика – по 3%. Значно наростили виробництво меду Туреччина – на 18%, 

США – на 14, Іран – на 13, Аргентина – на 12, Китай – на 10%, Росія – на 7, 

Індія – на 2% [3].  

Більшість країн світу не може забезпечити внутрішнє споживання меду 

власним виробництвом через обмежений потенціал медозбору. Проблемним 

питанням також є те, що у світі простежується дефіцит різних підсолоджувачів. 

Тому, попит на мед у цих країнах перевищує пропозицію. Україна ж має всі 

передумови для підвищення експортного потенціалу галузі бджільництва.  

Метою досліджень є оцінка стану виробництва меду в Україні та його 

місце на світовому ринку. 

Матеріал та методика досліджень. Вивчення об’єкта досліджень 

передбачало збір і аналіз інформації і використання теоретичних методів.  

Результати досліджень. Україна виробляє 4-5% від світового об’єму 

меду. Потенціал виробництва меду, виходячи з біологічного запасу 

нектароносних рослин, становить близько 140 тис. тонн меду, що майже удвічі 

більше від поточних показників [7]. 

За період з 2013 року і по 2016 р. статистика декларує спад виробництва 

меду – зниження на 14419 т, або на 19,6% [4]. Але у 2017 р. господарствами 

усіх категорій вироблено на 6937 т, або на 11,7% більше порівняно з 

попереднім роком (рис. 1). 

Бджільництвом в Україні займаються, в основному, на аматорському 

рівні. Тому до 98% меду виробляється у господарствах населення і лише 2% – у 

сільськогосподарських підприємствах. У нас один з найбільших у світі 

показників щодо кількості пасічників, приблизно 400 тис. осіб. Проте 

ефективність виробництва є дуже низькою. 

Продуктивність бджолиних сімей становить від 12 кг до 20 кг, тоді як у 

Канаді досягає 50 кг меду на рік [2]. 
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Рис. 1. Динаміка виробництва меду в Україні, т 

 

Така суттєва різниця пояснюється тим, що виробництво меду у Канаді  

знаходиться на промисловому рівні.  

Основними виробниками меду є 11 областей, які забезпечують 

виробництво до 70-75%, – це Вінницька, Житомирська, Хмельницька, 

Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська і Кіровоградська, 

Сумська, Харківська та Донецька (рис. 2).  
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Рис. 2. Виробництво меду по регіонах України, т 

 

За статистичними даними 2017 р., найбільше вироблено меду у 

Житомирській (7952 т) та Миколаївській (5824 т) областях, що становить 

майже 21% валового виробництва [4]. 
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На обсяг виробництва меду безпосередньо впливає кількість бджолиних 

сімей, яка останніми роками зменшилась, і наша країна посідає лише 8 місце у 

рейтингу країн світу [1].  

Кількість бджолиних сімей, у 2017 р., порівняно з 2011 р., зменшилась на 

322,9 тис., але проти попереднього року, навпаки, збільшилась – на 158,6 тис. 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка кількості бджолиних сімей, тис.  

 

Норма споживання меду людиною у день – 100-150 г. Середній 

загальносвітовий показник споживання меду, за останніми даними,  становить 

0,22 кг, у той час як у країнах ЄС – 0,65 кг на людину у рік, США – 0,76 кг. 

Виробництво меду на душу населення в Україні найбільше – 1,5 кг, але 

споживають у рік близько 0,62 кг меду. Найбільше споживають у Словенії –  

1,6 кг, Греції – 1,55 кг, у Швейцарії цей показник становить 1,3 кг. 

Починаючи з 2001 року, середньорічне споживання меду українцями 

поступово зростало до 2008 р., де був найвищий показник – 1,55 кг [3]. 

Потім, з кожним наступним роком, динаміка поступово пішла на спад і у 

2018 р. знизилось споживання меду до показника у 0,62 кг. 

Внутрішній ринок меду України перенасичений, а споживання на душу 

населення у нас низьке, тому використовується лише 25-30 тис. тонн, усе інше 

експортується. Споживання меду всередині країни знизилося через те, що 

українці не поспішають платити за нього високу ціну. Адже якщо у світі ціна на 

український мед майже не змінилась і є досить низькою (в межах 2$), то на 

внутрішньому ринку у гривні виросла майже у 3 рази. Оскільки мед не є 

продуктом першої необхідності, то українці намагаються обійтися без нього. І 

тому попит на внутрішньому ринку низький, проте високий – на зовнішньому, 
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де перевагою нашого меду є його низька ціна, який дещо дешевший, ніж 

китайський, та якість, яка відповідає вимогам країни-імпортера. 
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Рис. 4. Середньорічне споживання меду в Україні, кг 

 

Обсяги світової торгівлі медом останніми роками значно зросли, що 

пояснюється підвищеним попитом на продукцію, – за останні 5 років більше на 

67,1 тис. тонн, або на 10,8% [1]. Найбільші об’єми меду були у 2017 році – 

709,4 тис. тонн, що майже  на 18% більше, порівняно з даними 2014 р. (рис. 5).   
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Рис. 5. Показники світової торгівлі медом 
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Однак, у 2018 році об’єми світової торгівлі меду скоротилися на 3% – до 

689 тис. тонн і на 7% у вартісному вираженні, що пояснюється зниженням ціни 

на продукцію. 

Щороку у світі, внаслідок погіршення екологічного стану довкілля та 

отруєння бджіл засобами обробки рослин, гине значна кількість бджіл, тільки у 

2018 році в Україні загинуло близько 45 тис. бджолосімей, що призвело до 

значних збитків. І, як результат, суттєво зменшилось як виробництво, так і 

експорт меду. До 2018 року наша країна займала третю сходинку серед 

світових експортерів цієї солодкої продукції, у межах 10%.  Проте, на 27% 

зменшились поставки меду на зовнішній ринок, і питома вага у загальному 

обсязі експорту знизилась до позначки у 7%. Україна покинула першу трійку 

світових експортерів, поступившись Мексиці та Індії [9]. 

До ТОР-7 найбільших експортерів меду у світі, за даними 2018 р., 

входять такі країни як Китай, Аргентина, Індія, Мексика, Україна, В’єтнам та  

Бразилія (рис. 6). 

Перше місце серед світових експортерів посідає Китай (18%), друге – 

Аргентина (10%), Україна (7%) поступилася третім місцем Індії і Мексиці, які 

збільшили експорт до 8%.  
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Рис. 6. Питома частка основних світових експортерів меду, % 

 

За Україною з незначним відривом (в 1%) йде В’єтнам (частка експорту 6%).  

За останніх п’ять років (2013-2017 рр.) експорт меду з України зріс майже 

у 3 рази (рис. 7). 

Позитивна динаміка збільшення експорту українського меду пояснюється 

зростанням його споживання у світі, наданням квот та вдалим співвідношення 

ціни і якості. 
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Рис. 7. Порівняльна динаміка обсягів виробництва та експорту українського меду, т 

 

Аналогічно до кількості виробленого меду в Україні змінювалися і 

експортні поставки країнам-імпортерам. Так, у 2017 р., у розрізі останніх                     

5 років, експортовано найбільші об’єми меду – 67786 тонн (табл. 2). 
Таблиця 2 

Експорт українського меду [1] 
Рік  Вартість, тис. дол. Об’єм, т 

2014 93410 36336 
2015 84325 36013 
2016 97257 56968 
2017 133752 67786 
2018 98100 49405 

 

Із зниженням виробництва зменшився також і експорт – на 18381 тонн, 

або на 27%.  

Однак, ціна на мед не підвищилась і у вартісному вираженні зниження 

відбулося на 26,6% (рис. 8). 
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Рис. 8. Порівняльна динаміка середньої ціни українського меду, $ 
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Цінова політика на український мед значно нижча, порівняно з іншими 

експортерами (табл. 3), через те, що майже вся продукція (99%) експортується у 

бочках – без упаковки та бренду. Крім того, відсутність різноманіття сортів 

меду ускладнює збільшення ціни, оскільки найбільшим попитом користуються 

прозорі, світлі сорти і з більшим вмістом фруктози, ніж глюкози. З України 

близько 90% експортного меду  – це соняшниковий, споживчі властивості якого 

не відповідають основним потребам ринку, – за здатністю до кристалізації. Це 

якісний мед, але він досить швидко кристалізується, і навіть після пастеризації, 

все ж таки упродовж 3-6 місяців повертається у кристалічний стан [6].  
Таблиця 3 

Середня експортна ціна меду найбільших світових експортерів 

Країна Ціна за 1 кг, $ Країна Ціна за 1 кг, $ 

Китай 2,09 Бразилія 4,48 

Нова Зеландія 24,32 Іспанія 4,46 

Аргентина 2,61 Мексика 3,78 

Німеччина 5,81 Угорщина 4,03 

Україна 1,98 Бельгія 3,91 

 

Нова Зеландія експортує невеликі обсяги меду, лише 11,1 тис. тонн, 

проте, середня вартість його найвища у світі – на рівні 24,32 дол./кг. Це 

найдорожчий мед на світовому рику (мед Манука) і 80% його експорту – це 

фасована продукція.  

Український мед експортується у 35 країн світу на чотири найбільші 

ринки: Європа, США, Близький Схід та Японія. Основним покупцем є країни 

ЄС, які у 2018 році закупили 73,2% від валового експортованого меду (табл. 4).  

В Україні діє 69 офіційно зареєстрованих компаній-експортерів, що 

мають право постачати мед на світові ринки [14].  
Таблиця 4 

Експорт українського меду в ЄС 

Країна Обсяг меду, тонн Питома частка від валового експорту, % 

Німеччина 12336 25,0 

Польща 8720 17,7 

Бельгія 4246 8,6 

Литва 3567 7,2 

Франція 2141 4,3 

Італія 1495 3,0 

Данія 1392 2,8 

Угорщина 863 1,7 

Іспанія 828 1,7 

Нідерланди 614 1,2 

Разом  36202 73,2 

Об’єм валового експорту 49405  

 

Рейтинг найбільших експортерів українського меду наступний [10]: 
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Рис. 9. Рейтинг найбільших експортерів українського меду 

 

Компанія «Асканія-Пак» поставила меду з України на зовнішні ринки  

найбільше – 15,2% від загального експорту. Другу сходинку у загальному 

рейтингу займає ТОВ «Юкрейніан Бі» – з показником у 10,7%, третю –          

ТОВ «Лумелі» (6,6%). Вінниччина щорічно експортує понад 3,5 тис. тонн меду 

і найбільшим експортером меду є підприємство «Мед Поділля». 

Задля забезпечення конкурентоспроможності українського меду особливо 

гостро постає проблема забезпечення якості та безпеки даної продукції 

відповідно до світових вимог. Перехід бджільництва на промисловий рівень 

потребує підвищення якості у відповідності стандартам якості ЄС, який 

вимагає, щоб при експорті меду можна було прослідкувати його походження, а 

також відповідати вимогам країни-імпортера [13].  

Для збільшення реалізації меду у фасованій тарі у нашій країні збудовано 

кілька переробних заводів. Нещодавно, у 2017 р., в Черкасах побудований 

найбільший завод по переробці меду потужністю понад 10 тисяч тонн готової 

продукції у рік. Підприємство експортує солодку продукцію в країни ЄС, США 

і Канаду. Компанія отримала міжнародний сертифікат харчової якості FSSC 

22000, що висуває до медової продукції більші вимоги, ніж ДСТУ [11].  

Вимоги до меду встановлюється законом «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а також наказом 

Мінагрополітики «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для 

потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва». Технологія 

забезпечення харчової безпеки визначається міжнародним стандартом НАССР 

[12].  
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Висновки. Оцінка сучасного стану виробництва меду в Україні показує, 

що країна входить до п’ятірки світових виробників та світових експортерів 

меду і лідирує в Європі. Об’єми світової торгівлі меду у 2018 році скоротилися 

на 3%, в Україні – на 27%. Країнам ЄС експортовано 73,2% від загального 

об’єму меду. Зареєстровано 69 компаній-експортерів, серед яких найпотужніші 

– це «Асканія-Пак», «Юкрейніан Бі» та «Лумелі». 
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АННОТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА КАК ИСТОЧНИКА СТРУКТУРЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Скоромна О.И., кандидат с.-х. наук, доцент 

Разанова Е. П., кандидат с.-х. наук, доцент 

Винницкий национальный аграрный университет 

 
Проведено обобщение данных о современном состоянии производства меда в Украине 

и его место на мировом рынке. За год украинцы в среднем съедают около 30 кг сахара, 

калорийность которого 315-335 ккал, а меда потребляют только 0,6-0,65 кг и 

калорийность ниже сахара – 400 ккал на 100 г. Питательность меда выше молока (в 4,7 

раза), говядину (в 2,4), пшеничный хлеб (в 1,5 раза). Украина по объему производства меда 
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находится на пятом  месте в мире, производя 4-5% от мирового объема, и на первом месте 

– в Европе. В 2017 г. произведено на 11,7% больше меда. Объемы мировой торговли меда в 

2018 году сократились на 3% и в стоимостном выражении – на 7%. Украина опустилась с 

третьего места на пятое в рейтинге мировых экспортеров, уменьшив поставки меда на 

внешний рынок на 27%. Украина экспортирует мед в 35 стран мира на четыре крупнейшие 

рынки: ЕС, США, Ближний Восток и Япония. Странам ЕС в 2018 поставлено 73,2% меда 

от общего объема экспорта. Цена в мировом экспорте на украинский мед ниже и 

составляет в последние годы 1,98 долл. Реализацией меда из Украины на мировые рынки 

занимаются 69 компаний-экспортеров, среди которых мощные – это «Аскания-Пак», 

«Юкрейниан Би» и «Лумели». 

Ключевые слова: мед, экспорт, мировая торговля, производство, цена, пчелиные 

семьи 

Рис. 9. Табл. 4. Лит. 15 

 

 

 

ANNOTATION 

DEVELOPMENT OF BUDGETS AS A SOURCE OF FOOD SECURITY STRUCTURE 

 

Skoromna O.I., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Razanova O.P., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Vinnitsa National Agrarian University 

 

A generalization of data on the current state of honey production in Ukraine and its place 

on the world market has been carried out. Beekeeping products can, by their properties, satisfy the 

needs of the consumer in high quality and nutritious foods. Recently, domestic industry is oriented 

on natural raw materials and bee honey is used in the food industry, in the manufacture of 

confectionery, various beverages, pharmacological preparations, cosmetics, dairy products. 

According to the State Statistics Service, Ukrainians for a year eat about 30 kg of sugar, and honey 

- only 0,6-0,65 kg. Despite the similar calorie content of honey and sugar, these products are 

completely different. Today Ukraine is the fifth largest producer of honey in the world and is the 

leader in Europe. The demand for honey in the world exceeds supply. In 2018, volumes of world 

trade in honey decreased by 3% - to 689 thousand tons and 7% in value terms. Ukraine has left the 

top three world exporters and has decreased its supply of honey to the foreign market by 27%, 

while the share of total exports has dropped to 7%. Ukrainian honey is exported to 35 countries of 

the world. There are 69 officially registered exporting companies in Ukraine. Starting from 2013 

and by 2016 statistics of Ukraine declare the decline in production of honey by 19.6%. In 2017, 

farms of all categories produced 6937 tons, or 11.7% more than in the previous year. Up to 98% of 

honey is produced in households and only 2% in agricultural enterprises. The main producers of 

Ukrainian honey are 11 oblasts, which provide production to 70-75%, namely Vinnytsya, Zhytomyr, 

Khmelnytsky, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Poltava and Kirovogradskaya, Sumy, 

Kharkiv and Donetsk. The number of bee families in 2017, against the previous 2016, increased by 

158.6 thousand. 

Keywords: honey, export, world trade, production, price, bee family 

Fig. 9. Tab. 4. Ref. 15. 
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