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CТАН ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО РИНКУ МЕДУ 

А. І. Забегалова, студентка спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Товаро-
знавство та експертиза в митній справі», група ТЕМС м-51 
А. С. Браїлко, к. т. н., доцент кафедри експертизи та митної 
справи – науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

Україна – один з найбільших світових виробників меду, а 
також другий (після Китаю) найбільший експортер меду до ЄС. 
Зокрема, у 2016 р. частка України становила близько 19 % у за-
гальних поставках меду до ЄС. Обсяги експорту меду до ЄС 
зросли більше ніж у чотири рази протягом останніх п‘яти років 
[1].  

Тарифна квота на мед – одна з найбільш затребуваних, яка 
зазвичай вичерпується українськими виробниками вже протягом 
першого місяця року. Фактичні обсяги експорту меду до ЄС 
перевищують розмір тарифної квоти у кілька разів. Так, у 
2016 р. Україна поставила до ЄС 36,8 тис. т натурального меду 
на суму майже 65 млн євро. Основні споживачі українського 
меду в ЄС: Польща, Німеччина, Франція, Бельгія, Угорщина. 
Конкуренти України на ринку ЄС – Китай, Аргентина, Мексика, 
Нова Зеландія [1].  

При ввезенні меду до країн ЄС необхідно дотримуватися пра-
вил, що гарантують його безпечність. А саме здійснювати конт-
роль: речовин, що забруднюють харчові продукти; залишків 
пестицидів; простежуваності; безпечності харчових продуктів 
тваринного походження, призначених для споживання люди-
ною; залишків ветеринарних препаратів. Разом із тим дотри-
муватися вимог стосовно: маркування харчових продуктів; ме-
ду, призначеного для споживання людиною, в т. ч. показники 
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якості (вода, цукор і кислотність). Замовники з ЄС можуть 
вимагати від виробника наявності сертифікату відповідності 
певному міжнародному стандарту (зазначається у контракті): 
ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS [1]. 

Виробництво меду у світі планомірно зростає. До 2022 р., за 
прогнозами «Global Industry Analists, Inc.», щорічні обсяги 
становитимуть до 2,4 млн тонн (нині – до 1,7 млн тонн). Цьому 
сприятиме низка чинників, зокрема: посилення зацікавленості 
виробників до натуральних продуктів і здорового харчування 
(продуктів, корисних для здоров‘я, органічних продуктів, скоро-
чення споживання цукру); зростання споживання в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні (його частка становить 41 % і надалі 
очікується щорічний приріст на 5 %); розширення сфери засто-
сування меду в харчовій (нові продукти й напої), косметичній і 
фармацевтичній промисловості [2]. Найбільшим виробником 
меду нині є Китай (близько третини глобального ринку), за ним 
– Туреччина, Іран, Аргентина, США, Україна й інші. Активно 
розвивається не лише виробництво, а й торгівля медом, демон-
струючи стабільне щорічне зростання (+30 % протягом п‘яти 
років, а в грошовому виразі – до 2,24 млрд дол. США). Найбіль-
шим імпортером меду у світі (із часткою до 50 %) є країни ЄС – 
Німеччина (13 %), Велика Британія (6 %), Франція (6 %), Бель-
гія (4 %), Іспанія (4 %) й Польща (4 %). Друга позиція у світо-
вому рейтингу імпортерів у США (21 %), третя – у Японії (7 %). 

Україна протягом п‘яти років активно нарощує обсяги екс-
порту меду – у понад 4 рази, до рекордних 57 тисяч тонн мину-
лого сезону. Як наслідок – Україна на третьому місці в рейтингу 
світових експортерів. Український мед надходить в основному 
на ринки країн ЄС (70 % обсягу). Головні покупці – Німеччина й 
Польща. Ще один експортний напрямок – США й Канада (понад 
25 % обсягу), і поки що невелика частка загального експорту 
зосереджена на Ближньому Сході й Азійських ринках [2]. Украї-
на, станом на 11.01.2018 р. вже вичерпала 100 % річної експорт-
ної квоти на постачання меду в ЄС. Отже, надалі експорт буде 
відбуватися на загальних підставах. В Україні налічується 
близько 400 000 пасічників, які сумарно виробляють в середньо-
му 70 тис. тонн меду на рік, що є найвищим показником в 
Європі [3]. Майже 57 тис. тонн, або 80 % всього українського 
меду експортується – переважно до ЄС. Потенціал виробництва, 
виходячи з посівів медоутворюючих рослин – до 140 000 тонн 
меду на рік, вдвічі більше від поточних обсягів. 
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Офіс ефективного регулювання провів системний перегляд 
якості регулювання ринку та представив результати в аналітич-
ному дослідженні – Зеленій Книзі «Регулювання ринку вироб-
ництва меду» [4]. Це перший крок у створенні системи ефек-
тивного управління ринком меду та її наближенні до прогре-
сивних світових стандартів. 

Отже, враховуючи загальносвітові тренди зростання попиту 
на мед, Україна має неабиякі перспективи, аби наростити вироб-
ництво й експорт меду, розширити географію країн-імпортерів.  
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 «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
к. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014;  (0532) 50-24-81 

 
 
 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників 
 і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р. 


