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Коротко про головне 

 

• Кризу в українському сироварному бізнесі майже подолано 

• Сировари знову збільшили частку переробки пропонованого молока 

• Після дворазового падіння в 2014-2016 виробництво твердих сирів стабілізувалося 

• Виробництво сирних продуктів з 2014 року суттєво перевищує випуск справжнього 

  сиру 

• Дно в падінні випуску сиру вже пройдено, передбачається поступове зростання 

• Виробництво сирних продуктів доведеться скоротити вже в поточному році 

• В Україні намітилася тенденція зростання випуску «білих сирів» 

• У країні залишилося близько 50 ефективних сирзаводів 

• Чотири компанії виробляють більше половини твердого сиру 

• Більшість великих сироварів займаються випуском сирних продуктів 

• Виробництво плавлених сирів збільшилася до передкризового рівня 

• Процес зниження споживання сирів в Україні зупинено 

• Вітчизняні споживачі віддають перевагу сиру, а не сирному продукту, споживання 

  якого в минулому році зменшилася відразу на 16% 

• Українці полюбили «білі сири», їх продажі швидко зростають 

• Споживання плавлених сирів збільшилося до рівня передкризового 2013 року 

• Кілька років тому майже половина вироблених твердих сирів підлягала експорту, 

  зараз лише 11% 

• Три чверті українського ринку твердого сиру контролюють шість операторів 

• На внутрішньому ринку продається лише близько 30% вироблених сирних продуктів 

• Імпорт сиру знову швидко збільшується після обвалу в 2015-2016 

• Польща - найбільший постачальник сирів в Україні 

• Експорт твердого сиру в Україні з 2013 року скоротився у вісім разів 

• Вивіз сирних продуктів тільки за минулий рік виріс майже на третину, але в 

  поточному році у їх експортерів можуть виникнути серйозні проблеми 

• Половину всього експорту сиру здійснює практично одна компанія 

• Основним імпортером українського сиру залишається Казахстан 

• Нових ринків збуту українські сировари поки не знайшли і навряд чи знайдуть з 

  урахуванням дорожнечі їх продукції 

• Рейтинги компаній-експортерів сирних продуктів помітно змінилися 

• У 2017 році експортні ціни на сир були на третину нижче, ніж в докризовому 2013 

• Внутрішні ціни на сир в Україні занадто високі, це сприяє збільшенню імпорту 

• Через високу конкуренцію та обмеженість ринків збуту сирні продукти 

  експортуються за цінами на межі збитковості 

• В 2018 році на ринку сиру передбачається відносна цінова стабільність 

• На глобальному молочному ринку переробка сировини на сир знову стає більш 

  вигідною, ніж на сухе молоко і масло 

• За десять років світове виробництво сиру збільшилася на 13% 

• Через ембарго Росії кардинально перерозподілені торгові потоки на світовому ринку 

  сиру 

• За чотири роки виробництво сиру в Росії виросло на третину, але в основному за 

  рахунок категорії дешевих сирних продуктів 

• Білорусь заробила на російських санкціях - експорт сирів в РФ виріс на третину 

• Казахстан скорочує імпорт справжніх сирів, збільшуючи закупівлі сирних продуктів 
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ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
І ВИРОБНИЦТВО 

Рис. 1.1  Динаміка виробництва жирного сиру (в т.ч. сирного продукту), 2012-
2020f 

Рис. 1.2  Структура виробництва молочних продуктів за видами в 2013 (в 
грошовому вираженні) 

Рис. 1.3  Структура виробництва молочних продуктів за видами в 2017 (в 
грошовому вираженні) 

Рис. 1.4  Структура виробництва молочних продуктів за видами в 2013 в 
еквіваленті молока 

Рис. 1.5  Структура виробництва молочних продуктів за видами в 2017 в 
еквіваленті молока 

 
1.1.  Сичужний сир 
Рис. 1.1.1  Динаміка виробництва сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту), 2012-

2020f 
Табл.1.1.1  Виробництво сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту) по регіонах 

Україна, 2016-2017 
Рис. 1.1.2  Сезонність виробництва сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту), 

2014-2017 
Рис. 1.1.3  Структура виробництва твердого і напівтвердого сиру і сирного 

продукту в динаміці, 2012-2020f 
Рис. 1.1.4  Динаміка виробництва твердого і напівтвердого сиру (ГОСТ), 2012-

2020f 
Рис. 1.1.5  Динаміка виробництва твердого і напівтвердого сирного продукту, 

2012-2020f 
Рис. 1.1.6  Динаміка виробництва м'якого, розсільного та інших білих сичужних 

сирів, 2012-2020f 
Рис. 1.1.7  Структура підприємств, що випускають сичужний сир (в т.ч. сирний 

продукт) в 2013 по виробничих групах 
Рис. 1.1.8  Структура підприємств, що випускають сичужний сир (в т.ч. сирний 

продукт) в 2017 по виробничих групах 
Рис. 1.1.9  Структура виробництва сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту) в 

2013 по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.10  Структура виробництва сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту) в 

2016 по по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.11  Структура виробництва сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту) в 

2017 по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.12  Структура виробництва твердого і напівтвердого сиру в 2013 по 

основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.13  Структура виробництва твердого і напівтвердого сиру в 2016 по 

основних компаніях 
Рис. 1.1.14  Структура виробництва твердого і напівтвердого сиру в 2017 по 

основних компаніях 
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Рис. 1.1.15  Структура виробництва твердого і напівтвердого сирного продукту в 

2013 по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.16  Структура виробництва твердого і напівтвердого сирного продукту в 

2016 по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.17  Структура виробництва твердого і напівтвердого сирного продукту в 

2017 по основних десяти компаніях 
Рис. 1.1.18  Структура виробництва інших сичужних сирів (м'які, 

ропні, ін.) в 2013 по основних компаніях 
Рис. 1.1.19  Структура виробництва інших сичужних сирів (м'які, 

ропні, ін.) в 2016 по основних компаніях 
Рис. 1.1.20  Структура виробництва інших сичужних сирів (м'які, 

ропні, ін.) в 2017 по основних компаніях 
Табл.1.1.2  Порівняльна характеристика виробництва сичужного сиру (в т.ч. 

сирного продукту) по підприємствах в 2016 - 2017 
Табл.1.1.3  Порівняльна характеристика виробництва твердого та 

напівтвердого сиру по підприємствах в 2016 - 2017 
Табл.1.1.4  Порівняльна характеристика виробництва твердого та 

напівтвердого сирного продукту по підприємствах в 2016 - 2017 
Табл.1.1.5  Порівняльна характеристика виробництва м'якого сичужного сиру по 

підприємствах України в 2016-2017 
Табл.1.1.6  Порівняльна характеристика виробництва розсолу сичужного 

сиру по підприємствах України в 2016-2017 
Рис. 1.1.21  Концентрація виробництва сичужного сиру (в т.ч.сирн. продукту) в 

2017 в розрізі регіонів та підприємств України 
Рис. 1.1.22  Концентрація виробництва твердого / напівтвердого сиру в 2017 в 

розрізі регіонів та підприємств України 
Рис. 1.1.23  Концентрація виробництва твердого / напівтвердого сирного продукту 

в 2017 в розрізі регіонів та підприємств України 
 
1.2 Плавлений сир 
Рис.1.2.1  Динаміка виробництва плавленого сиру (в т.ч. сирного продукту), 

2012-2020f 
Рис.1.2.2  Динаміка виробництва плавленого сиру (без сирного продукту), 2012-

2020f 
Рис.1.2.3  Динаміка виробництва плавленого сирного продукту, 2012-2020f 
Табл.1.2.1  Виробництво плавленого сиру (в т.ч.сирного продукту) по регіонах 

України, 2016-2017 
Рис.1.2.4  Сезонність виробництва плавленого сиру (в т.ч.плавленого продукту), 

2014-2017 
Рис.1.2.5  Структура підприємств, що випускають плавлений сир в 2013 по 

виробничих групах 
Рис.1.2.6  Структура підприємств, що випускають плавлений сир в 2017 по 

виробничих групах 
Рис.1.2.7  Структура виробництва плавлених сирів (в т.ч.сирного продукту) в 

2013 по основних десяти компаніях 
Рис 1.2.8  Структура виробництва плавлених сирів (в т.ч.сирного продукту) в 

2016 по основних десяти компаніях 
Рис 1.2.9  Структура виробництва плавлених сирів (в т.ч.сирного продукту) в 

2017 по основних десяти компаніях 
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Рис. 1.2.10  Структура виробництва плавлених сирів в 2013 по основних десяти 

компаніях 
Рис. 1.2.11  Структура виробництва плавлених сирів в 2016 по основних десяти 

компаніях 
Рис. 1.2.12  Структура виробництва плавлених сирів в 2017 по основних десяти 

компаніях 
Рис. 1.2.13  Структура виробництва плавлених сирних продуктів в 2013 по 

основних компаніях 
Рис.1.2.14  Структура виробництва плавлених сирних продуктів у 2017 по 

основних компаніях 
Табл.1.2.2  Порівняльна характеристика виробництва плавленого сиру (в 

т.ч.сирного продукту) по підприємствах України в 2016 - 2017 
Табл.1.2.3  Порівняльна характеристика виробництва плавленого сиру по 

підприємствах України в 2016 - 2017 
Табл.1.2.4  Порівняльна характеристика виробництва плавленого сирного 

продукту по підприємствах України в 2016 - 2017 
Рис.1.2.15  Концентрація виробництва плавленого сиру (в т.ч.сирного продукту) в 

2017 році по регіонах і підприємствах України 
 
ІІ СПОЖИВАННЯ 

Рис. 2.1  Динаміка споживання сиру жирного (в т.ч. сирного продукту), 2012-
2020f 

Рис. 2.2  Динаміка середньорічного споживання жирного сиру (в т.ч. сирного 
продукту) на душу населення, 2012-2020f 

Рис. 2.3  Динаміка споживання сичужного сиру і сирного продукту, 2012-2020f 
Рис. 2.4  Динаміка середньорічного споживання сичужного сиру (в т.ч. сирного 

продукту) на душу населення, 2012-2020f 
Рис. 2.5  Динаміка споживання твердого та напівтвердого сиру, 2012-2020f 
Рис. 2.6  Динаміка середньорічного споживання твердого та напівтвердого сиру 

на душу населення, 2012-2020f 65 
Рис. 2.7  Динаміка споживання твердого та напівтвердого сирного продукту, 

2012-2020f 
Рис. 2.8  Динаміка середньорічного споживання твердого та напівтвердого 

сирного продукту на душу населення, 2012-2020f 
Рис. 2.9  Динаміка споживання іншого сичужного сиру (м’якого, розсільного, 

інших), 2012-2020f 
Рис. 2.10  Динаміка середньорічного споживання іншого сичужного сиру 

(м'якого, розсільного, інших) на душу населення, 2012-2020f 
Рис. 2.11  Динаміка споживання плавленого сиру (в т.ч. сирного продукту), 2012-

2020f 
Рис. 2.12  Динаміка середньорічного споживання плавленого сиру (в т.ч. сирного 

продукту) на душу населення, 2012-2020f 
 
IІІ ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ 
Рис. 3.1  Порівняльна динаміка внутрішніх і зовнішніх продажів сичужного сиру 

(в т.ч. сирного продукту) українського виробництва, 2012-2020f 
Рис. 3.2  Порівняльна динаміка внутрішніх і зовнішніх продажів твердого / 

напівтвердого сиру українського виробництва, 2012-2020f 
Рис.3.3  Порівняльна динаміка внутрішніх і зовнішніх продажів твердого / 

напівтвердого сирного продукту українського виробництва, 2012-2020f 
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Рис. 3.4  Сезонність продажів сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту) для 

внутрішнього ринку 
Рис. 3.5  Сезонність продажів плавленого сиру (в т.ч. сирного продукту) для 

внутрішнього ринку 
Рис. 3.6  Структура внутрішніх і зовнішніх продажів твердого / напівтвердого 

сиру 
і сирного продукту в 2013 по основним десяти компаніям-виробникам 

Рис. 3.7  Структура внутрішніх і зовнішніх продажів твердого / напівтвердого 
сиру і сирного продукту в 2016 за основними десяти компаніям-
виробникам 

Рис. 3.8  Структура внутрішніх і зовнішніх продажів твердого / напівтвердого 
сиру і сирного продукту в 2017 по основних десяти компаніях-
виробниках 

Рис. 3.9  Структура продажів твердого та напівтвердого сиру (в т.ч.сирного 
продукту) на внутрішньому ринку в 2013 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.10  Структура продажів твердого та напівтвердого сиру (в т.ч.сирного 
продукту) на внутрішньому ринку в 2016 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.11  Структура продажів твердого та напівтвердого сиру (в т.ч.сирного 
продукту) на внутрішньому ринку в 2017 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.12  Структура продажів твердого та напівтвердого сиру на внутрішньому 
ринку в 2016 за основними десяти компаніям 

Рис. 3.13  Структура продажів твердого та напівтвердого сиру на внутрішньому 
ринку в 2017 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.14  Структура продажів твердого та напівтвердого сирного продукту на 
внутрішньому ринку в 2016 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.15  Структура продажів твердого та напівтвердого сирного продукту на 
внутрішньому ринку в 2017 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.16  Структура продажів плавленого сиру (в т.ч.сирного продукту) на 
внутрішньому ринку в 2013 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.17  Структура продажів плавленого сиру (в т.ч.сирного продукту) на 
внутрішньому ринку в 2016 по основних десяти компаніях 

Рис. 3.18  Структура продажів плавленого сиру (в т.ч.сирного продукту) на 
внутрішньому ринку в 2017 по основних десяти компаніях 

 

ІV ІМПОРТ 

Рис. 4.1  Структура імпорту молокопродуктів в 2013 за видами в грошовому 
вираженні 

Рис. 4.2  Структура імпорту молокопродуктів в 2017 за видами в грошовому 
вираженні 

Рис. 4.3  Динаміка імпорту сиру (жирного), 2012-2020f 
Рис. 4.4  Динаміка імпорту сиру за видами, 2012-2020f 
Рис. 4.5  Структура імпорту сиру в 2013 за видами 
Рис. 4.6  Структура імпорту сиру в 2017 за видами 
Рис. 4.7  Структура імпорту твердого та напівтвердого сиру в 2013 за країнами 

походження 
 
Рис. 4.8  Структура імпорту твердого та напівтвердого сиру в 2017 за країнами 

походження 
Рис. 4.9  Структура імпорту плавленого сиру в 2013 за країнами походження 
Рис. 4.10  Структура імпорту плавленого сиру в 2017 за країнами походження 
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Рис. 4.11  Структура імпорту твердого та напівтвердого сиру в 2016 по основних 

компаніях-імпортерах 
Рис. 4.12  Структура імпорту твердого та напівтвердого сиру в 2017 по основних 

компаніях-імпортерах 
Табл. 4.1  Характеристика діяльності основних постачальників / імпортерів 

твердого та напівтвердого сиру в Україні в 2017 
Рис. 4.13  Структура імпорту плавленого сиру в 2016 по основних компаніях-

імпортерах 
Рис. 4.14  Структура імпорту плавленого сиру в 2017 по основних компаніях- 

імпортерах 
Табл. 4.2  Характеристика діяльності основних постачальників / імпортерів 

плавленого сиру в Україні в 2017 
 
V ЕКСПОРТ 

Рис. 5.1  Структура експорту молокопродуктів за видами в 2013 в грошовому 
вираженні 

Рис. 5.2  Структура експорту молокопродуктів за видами в 2017 в грошовому 
вираженні 

Рис. 5.3  Динаміка експорту сичужного сиру (в т.ч. сирного продукту), 2012-
2020f 

Рис. 5.4  Динаміка експорту твердого та напівтвердого сиру, 2012-2020f 
Рис. 5.5  Динаміка експорту твердого та напівтвердого сирного продукту, 2012- 

2020f 
Рис. 5.6  Динаміка експорту плавленого сиру (в т.ч. сирного продукту), 2012-

2020f 
Рис. 5.7  Структура експорту твердих і напівтвердих сирів (в т.ч. сирного 

продукту) в динаміці в 2012 - 2017 
Рис. 5.8  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 

продукту) в 2013 за країнами призначення 
Рис. 5.9  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 

продукту) в 2016 за країнами призначення 
Рис. 5.10  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 

продукту) в 2017 за країнами призначення 
Рис. 5.11  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2013 за 

країнами призначення 
Рис. 5.12  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2016 за 

країнами призначення 
Рис. 5.13  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2017 за 

країнами призначення 
Рис. 5.14  Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 

2013 за країнами призначення 
Рис. 5.15 Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 

2016 за країнами призначення 
Рис. 5.16  Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 

2017 за країнами призначення 
Рис. 5.17  Сезонність експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 

продукту), 2015-2017 
Рис. 5.18  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 

продукту) в 2013 по основних компаніях 
Рис. 5.19  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 
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продукту) в 2016 по основних компаніях 

Рис. 5.20  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 
продукту) в 2017 по основних компаніях 

Рис. 5.21  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2013 по 
основних компаніях 

Рис. 5.22  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2016 по 
основних компаніях 

Рис. 5.23  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2017 по 
основних компаніях 

Рис. 5.24  Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 
2013 по основних компаніях 

Рис. 5.25  Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 
2016 по основних компаніях 

Рис. 5.26  Структура експорту твердого та напівтвердого сирного продукту в 
2017 по основних компаніях 

Табл. 5.1  Характеристика діяльності експортерів твердого та напівтвердого 
сиру (в т.ч. сирного продукту) в 2017 

Табл. 5.2  Характеристика діяльності експортерів твердого та напівтвердого 
сиру в 2017 

Табл. 5.3  Характеристика діяльності експортерів твердого та напівтвердого 
сирного продукту в 2017 

Рис. 5.27  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 
продукту) в 2016 по основних десяти компаніях-імпортерах 

Рис. 5.28  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного 
продукту) в 2017 по основних десяти компаніях-імпортерах 

Рис. 5.29  Структура експорту твердого та напівтвердого сиру в 2017 по 
основним компаніям-імпортерам 

Рис. 5.30  Структура експорту сирного продукту в 2017 по основним десяти 
компаніях-імпортерах 

Табл. 5.4  Характеристика діяльності основних імпортерів українського 
твердого та напівтвердого сиру (в т.ч. сирного продукту) в 2017 

Табл. 5.5  Характеристика діяльності основних імпортерів українського 
твердого та напівтвердого сиру в 2017 

Табл. 5.6 Характеристика діяльності основних імпортерів українського 
твердого та напівтвердого сирного продукту в 2017 

 
VI ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
Рис. 6.1  Динаміка експортних цін на сир типу «Російський», 2015-2018f 
Рис. 6.2  Динаміка оптових внутрішніх цін на сир типу «Російський», 2015- 

2018f 
 
 
VII ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО РИНКУ 

 
7.1  Виробництво 
Рис.7.1.1  Динаміка виробництва сиру на світовому ринку 
Рис.7.1.2  Структура виробництва сирів в світі в 2013 
Рис.7.1.3  Структура виробництва сирів в світі в 2017 
Табл.7.1.1  Динаміка виробництва сиру основними країнами світу, 2013-2020f 
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7.2  Споживання 
Табл.7.2.1  Динаміка споживання сиру основними країнами світу, 2013-2020f 
Рис.7.2.1  Структура споживання сиру в світі в 2013 
Ріс.7.2.2  Структура споживання сиру в світі в 2017 
 
7.3  Експорт 
Рис.7.3.1  Структура експорту сиру в світі в 2013 
Рис.7.3.2  Структура експорту сиру в світі в 2017 
Рис.7.3.3  Структура експорту сирів ЄС-28 в 2013 за країнами призначення 
Рис.7.3.4  Структура експорту сирів ЄС-28 в 2017 за країнами призначення 
Табл.7.3.1  Динаміка експорту сиру основними країнами світу, 2013-2020f 
 
7.4  Імпорт 
7.4.1  Загальні тенденції 
Рис.7.4.1.1  Світовий імпорт сирів 
Таб. 7.4.1.1  Рейтинг найбільших імпортерів сирів, з деталізацією видів 
Рис.7.4.1.2  Географія світового імпорту сирів в 2014 
Рис.7.4.1.3  Географія світового імпорту сирів в 2017 
 
7.4.2  Кавказ. Вірменія і Грузія 
Табл. 7.4.2.1 Імпорт сирів, з деталізацією видів продукту 
Рис.7.4.2.1  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Вірменія 
Рис.7.4.2.2 Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Грузія 
 
7.4.3  Арабські країни. Саудівська Аравія, ОАЕ, Алжир і Єгипет 
Табл. 7.4.3.1 Імпорт сирів, з деталізацією видів продукту 
Рис.7.4.3.1  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, 

Саудівська Аравія 
Рис.7.4.3.2  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Алжир 
Рис.7.4.3.3  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Єгипет 
 
7.4.4   Далекий Схід. Японія, Південна Корея, Китай 
Табл. 7.4.4.1 Імпорт сирів, з деталізацією видів продукту 
Рис.7.4.4.1  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Японія 
Рис.7.4.4.2  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Пд. Корея 
Рис.7.4.4.3  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Китай 
 
7.4.5  Північна Америка. США і Канада 
Рис.7.4.5.1  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, США 
Рис.7.4.5.2  Обсяги та ціни імпорту сирів твердих і напівтвердих, Канада 
Табл. 7.4.5.1 Імпорт сирів, з деталізацією видів продукту 
 
7.4.6.  Рекомендації 
Рис.7.4.6.1  Динаміка імпортних цін на сири тверді та напівтверді по 

окремих країнах, 2008-2017 
Табл.7.4.6.1 Динаміка імпорту сиру основними країнами світу 
 
7.5  Цінові тенденції 
Рис. 7.5.1  Щомісячна динаміка світових цін на сир 152 
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VIII ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КРАЇН МИТНОГО СОЮЗУ 

 
8.1  Російський ринок 
Рис.8.1.1  Динаміка виробництва жирних сирів (в т.ч.сирного продукту) в Росії, 

2010-2018f 
Рис.8.1.2  Динаміка виробництва твердих і напівтвердих сирів в Росії, 2010- 

2018f 
Рис.8.1.3  Динаміка виробництва сирних продуктів в Росії, 2010-2018f 
Рис.8.1.4  Динаміка виробництва плавлених сирів в Росії, 2010-2018f 
Рис.8.1.5  Динаміка споживання твердих і напівтвердих сирів в Росії без 

врахування сирних продуктів, 2010-2018f 
Рис.8.1.6 Динаміка імпорту твердих і напівтвердих сирів в Росію, 2010- 

2018f 
Рис.8.1.7  Структура імпорту твердих і напівтвердих сирів в Росію за 

країнами-постачальниками в 2014 
Рис.8.1.8  Структура імпорту твердих і напівтвердних сирів в Росію за 

країнами-постачальниками в 2016 
Рис.8.1.9  Структура імпорту твердих і напівтвердих сирів в Росію по 

країнам-постачальник в 2017 
Рис.8.1.10  Динаміка оптових цін на сир типу «Російський» в Росії, 2013-2018 
 
8.2  Білоруський ринок 
Рис.8.2.1  Динаміка виробництва твердих сирів в РБ, 2010-2018f 
Рис.8.2.2  Динаміка споживання твердих сирів в РБ, 2010-2018f 
Рис.8.2.3  Динаміка експорту твердого сиру з РБ, 2010-2018f 
Рис.8.2.4  Динаміка експортних цін на сири тверді (типу «Російський») в РБ 
 
8.3  Ринок Казахстану 
Табл. 8.3.1  Виробництво сирів за видами в Казахстані в 2017 
Рис.8.3.1  Динаміка виробництва сиру і сиру кисломолочного в Казахстані, 2010-

2017 
Рис.8.3.2  Динаміка споживання сиру і сиру кисломолочного в Казахстані, 2010-

2017 
Рис.8.3.3  Динаміка імпорту сиру і сиру кисломолочного в Казахстан без 

урахування сирного продукту, 2010-2017 
Рис.8.3.4  Структура імпорту сиру і сиру кисломолочного в Казахстані по 

країнах-постачальниках в 2017 
 
IХ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
 

 


