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Портна О. В., Герегієва Г. Є. Сучасні міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку галузі виноробства як результат 
ефективної взаємодії стейкхолдерів

Виноробна сфера відіграє значну роль як у світовій економіці, так і в національній, є важливою частиною світової економіки в цілому й України зо-
крема, вагомою бюджетоутворюючою складовою. Метою статті є на основі дослідження сучасних міжнародних і вітчизняних тенденцій сфери 
виноробства вдосконалити класифікацію стейкхолдерів розвитку підприємств виноградарсько-виноробної галузі, ефективна взаємодія яких за-
безпечить активне функціонування та успіх винарського бізнесу. На основі аналізу сучасних міжнародних і вітчизняних тенденцій розвитку галузі 
виноробства з?ясовано, що географія виноробства поступово розширюється по всьому світу. Винарська індустрія на світовому рівні стабільно 
розвивається, динаміка міжнародної торгівлі вином є позитивною та визначається багатьма гравцями на міжнародному ринку та лідерами 
по всьому світу. В Україні через велику кількість факторів виноробна галузь звужується, імпорт значно перевищує експорт. За таких умов на-
гальним стає пошук і запровадження дієвих засад підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємств галузі. Такими засадами є 
визначення стейкхолдерів розвитку підприємств галузі для їх активного залучення до співпраці, ефективної взаємодії. Застосування у процесах 
стабілізації та розвитку підприємств виноробної галузі стейкхолдеро-орієнтованих підходів забезпечить збалансування інтересів споживачів, 
клієнтів, тобто широкого кола зацікавлених сторін, підвищення ефективності їх взаємодії. Перспективами подальших досліджень є визначення 
порогових значень стимулюючого, нейтрального та дестимулюючого впливів стейкхолдерів.
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The winemaking industry plays a significant role both in the world economy and in the national one, is an important part of the world economy in general 
and Ukraine in particular, being a significant budget-forming component. The article is aimed at improving, on the basis of the study of modern international 
and domestic tendencies in the sphere of winemaking, the classification of stakeholders in the development of enterprises of the viticulture and winemaking 
industry, the effective interaction of which will ensure the active functioning and success of the wine business. Based on the analysis of modern international 
and domestic tendencies in the development of the winemaking industry, it is specified that the geography of winemaking is gradually expanding throughout 
the world. The winemaking industry is developing steadily at the world level, the dynamics of international trade in wine is positive and is determined by 
many players in the international market and leaders around the world. In Ukraine, due to the large number of factors, the winemaking industry is narrowing, 
imports significantly exceed exports. Under such conditions, the search and introduction of effective principles for improving the efficiency of functioning and 
development of industry enterprises becomes urgent. Such principles are the definition of stakeholders in the development of industry enterprises for their ac-
tive involvement in cooperation and effective interaction. Application of stakeholder-oriented approaches in the processes of stabilization and development of 
enterprises in the winemaking industry will balance the interests of consumers, customers, that is, a wide range of stakeholders, and increase the efficiency of 
their interaction. Prospects for further research are to determine the threshold values of the stakeholders’ stimulating, neutral and destimulating influences.
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Світова економічна система характеризується 
кризовими явищами, що зумовлені багатьма 
чинниками як фінансово-економічного, так і 

іншого походження, що, своєю чергою, негативно по-
значається на потенціалі національної економіки [9], 
провокує кризові явища [10]. За таких умов важли-
вим стає знаходження точок фінансово-економічної 
та соціальної стабілізації, визначення перспективних 
напрямів і галузей, які можуть стати активаторами 
національного та світового розвитку. 

Виноробна сфера відіграє значну роль як у сві-
товій економіці, так і в національній. Як визначають 
фахівці [14, с. 147, 149], виноробство є важливою час-
тиною світової економіки в цілому й України зокрема, 
вагомим бюджетоутворюючим складником. Але ефек-
тивне функціонування будь-якої галузі та підприємств, 
що її представляють, неможливе без урахування інтер-
есів споживачів, клієнтів тощо, тобто стейкхолдерів. 
Тому важливим є дослідження сучасних міжнародних 
і вітчизняних тенденцій розвитку виноробної продук-
ції та всієї сфери із урахуванням інтересів і підвищен-
ня ефективності взаємодії стейкхолдерів.

Численні аспекти розвитку світового та укра-
їнського ринку виноробної продукції, виноробної 
галузі агробізнесу, підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств вітчизняної виноробної галузі 
досліджували багато фахівців, серед яких В. Бойко,  
Н. Аверчева, О. Бабій, Н. Яблонська, С. Крупіна,  
Т. Радченко, О. Авласенко, Л. Осипова та ін.

Широке коло питань ефективної взаємодії 
стейкхолдерів у різних галузях народогосподарсько-
го комплексу та на різних рівнях економічної систе-
ми розглядалися у працях В. Третяк і К. Москаленко, 
В. Родченко, М. Хвесика та ін.

Сучасний стан міжнародного та вітчизняного 
виноробства характеризується багатьма як позитив-
ними, так і негативними складовими та чинниками, 
що позначається на тенденціях і перспективах роз-
витку підприємств галузі. Забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку підприємств галузі вино-
робства як національної економіки, так і у світовому 
вимірі передбачає визначення стейкхолдерів розвитку 
для їх активного залучення в результативну взаємодію.

Мета статті – на основі дослідження сучасних 
міжнародних і вітчизняних тенденцій сфери вино-
робства вдосконалити класифікацію стейкхолдерів 
розвитку підприємств виноградарсько-виноробної 
галузі, ефективна взаємодія яких забезпечить актив-
не функціонування та успіх винарства.

Широке опрацювання світовими фахівцями 
проблем і тенденцій галузі виноробства у глобаль-
ному масштабі дозволяє зробити певні узагальнен-
ня. Географія виноробства поступово розширюється 
по всьому світу. У Північній Америці США є най-
більшим винним гравцем. У Європі найбільшими та 
найстарішими гравцями на цьому ринку є Франція, 
Італія, Іспанія, Португалія, Румунія та Німеччина. 

Німеччина має провідний ринок органічних вин,  
а Франція та Італія – це найвідоміші ринки вина. Світ 
виноробства загалом можна поділити на дві зони: 
«старий світ» (переважно європейські країни, такі як 
Італія, Франція, Іспанія тощо) та «новий світ» (США, 
Чилі, Канада, Нова Зеландія, ПАР). Країни нових 
ринків виноробства, як правило, більш орієнтовані 
на маркетинг, а європейські країни більш орієнтовані 
на виробництво. Виноробчі виробники, орієнтовані 
на маркетинг, отримують низькі виробничі витрати, 
але високу собівартість збуту, а виробники, орієнто-
вані на виробництво, мають більш високі виробничі 
витрати та вищі витрати на продукцію, але мають 
більш дешеві способи збуту [15].

Площа світового виноградника вирівнюється 
починаючи з 2016 р., після падіння, спричине-
ного значним зменшенням площі виноградни-

ків у таких країнах, як Китай, Туреччина, Іран, США 
та Португалія. Однак нинішня стабілізація приховує 
неоднорідні зміни в різних регіонах світу (рис. 1) [16].

Розвиток обсягів експорту на рівні країн у 2019 р.  
досить нерівномірний (рис. 2) [16]. Зростання спосте-
рігається в експорті з Італії, Іспанії (+1,3 мгл), Канади 
(+0,4 мгл) та Чилі (+0,3 мгл). Однак значне скорочен-
ня експорту зафіксовано в Австралії (–1,1 мгл), Пів-
денній Африці (–1,0 мгл), Україні (–0,4 мгл) та Угор-
щині (–0,3 мгл).

Зростання (див. рис. 2) [16] спостерігається в 
експорті з Італії, Іспанії (+1,3 мгл), Канади (+0,4 мгл) 
та Чилі (+0,3 мгл). Проте значне скорочення експорту 
зафіксовано в Австралії (–1,1 мгл), Південній Африці 
(–1,0 мгл), Україні (–0,4 мгл) та Угорщині (–0,3 мгл).

Аналізуючи ринок виноробства України, можна 
зазначити, що, згідно з інформацією Державної служби 
статистики України, загальний обсяг виготовлених ви-
номатеріалів скоротився на 42,5% порівняно з 2019 р.  
Таке скорочення пояснюється зменшенням обсягів 
збору та переробки винограду на виноматеріа ли, обме-
женою купівельною спроможністю та експансією то-
варів іноземного виробництва на ринку України тощо 
[3; 13]. При цьому у 2018 р. була виготовлена рекордна 
кількість виноматеріалів – більше 19 749 дал. (рис. 3).

Був проведений прогноз динаміки виробництва 
виноматеріалів з 2021 по 2022 рр. (див. рис. 3). Тен-
денція є негативною, і з вірогідністю 85%, якщо ви-
робництво буде розвиватися таким чином, то україн-
ське виноградарство може зникнути [3; 13].

Аналізуючи види виноматеріалів в Україні, 
можна визначити, що переважають виноматеріали 
для столових вин, яких у 2020 р. було виготовлено 
3585,8 тис. дал, що на 30% менше, ніж у попередньому 
році. Виробництво коньячних виноматеріалів значно 
скоротилося – з 4990,2 тис. дал до 230,8 тис. дал. По-
дібна ситуація простежується і серед виноматеріалів 
для шампанського та ігристих вин, де помітне значне 
скорочення – з 5079,9 тис. дал. у 2018 р. до 1360,6 тис. 
дал у 2020 р. (рис. 4) [3; 13].
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Рис. 1. Динаміка зміни площі виноградних територій у світі [16, р. 3]
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Рис. 2. Динаміка міжнародної торгівлі вина за обсягом [16, p. 11]
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Рис. 3. Прогноз динаміки виробництва виноматеріалів у 2020–2022 рр., тис. дал (декалітрів) 
Джерело: побудовано за даними [3].

В Україні у виробництво та переробку виномате-
ріалів залучені здебільшого південні регіони,  
а саме: Миколаївська, Одеська, Херсонська,  

а також Запорізька та Закарпатська області (рис. 5).
Найбільша кількість виноматеріалу виготовля-

ється в Одеській і Миколаївській областях (див. рис. 
5). Проте можна констатувати, що кількість виготов-
лених матеріалів скорочується [3].

У світлі аналізу міжнародних і вітчизняних тен-
денцій галузі виноробства доцільно розглянути екс-

портно-імпортні операції України щодо торгівлі ви-
нами виноградними (табл. 1).

Згідно з даними табл. 1 можна побачити, що 
частка експорту цілком відображає динаміку вироб-
ництва виноматеріалів в Україні за 2017–2019 рр.  
З 2018 р. по 2019 р. експорт вин виноградних скоро-
тився на 82,8%, у той час як у 2019 р. було імпортовано 
найбільшу кількість вина порівняно з 2017 і 2018 рр. 

Найбільші імпортери вина з 2016 р. по 2019 рр. 
залишаються незмінними. Лідером імпорту є італій-
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Рис. 4. Динаміка виробництва виноматеріалів за видами у 2017–2020 рр., тис. дал 
Джерело: побудовано за даними [3].
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Рис. 5. Динаміка виробництва виноматеріалів у груповому асортименті у 2018–2020 рр., дал
Джерело: побудовано за даними [3].

ське вино, і питома вага продукції з цієї країни лише 
зростає. За останні чотири роки імпорт вина із Італії 
зріс майже в половину. Другим контрагентом у імпор-
ті вина є Грузія, частка якої у 2018 р. і 2019 р. залиши-
лася майже незмінною. І третє місце в імпорті вина 
займає Франція, імпорт з якої збільшився з 2017 р.  
по 2018 р., але зазнав невеликого зменшення з 2018 р. 
по 2019 р. (рис. 6) [3].

Таблиця 1 

Зовнішня торгівля України винами виноградними, 
включно з винами кріпленими, у 2017–2019 рр. 

Рік

Експорт Імпорт

Кіль-
кість, 
тис. т

Млн 
дол. 
США

Кіль-
кість, 
тис. т

Млн 
дол. 
США

2017 46,7 35,9 48,6 104,2

2018 51,4 40 48,2 125,4

2019 8,8 11,9 55,7 146,7

Джерело: складено за даними [3].

Експортна складова вина в Україні у 2019 р.  
в основному була направлена на Казахстан (1203 тис. 

дол. США), Німеччину (879 тис. дол. США), інші краї-
ни ЄС та світу [3]. 

Найбільш вживаною продукцією у винарському 
секторі є продукція ТМ «Коблево», якій віддають пе-
ревагу 41,4% українців. На другому місці знаходить-
ся ТМ «Inkerman» із часткою 34,4%, на третьому – 
«Шабо», з часткою ринку 32,9% [4].

Таким чином, індустрія виноробства на світо-
вому рівні стабільно розвивається, динаміка 
міжнародної торгівлі вина є позитивною та 

визначається багатьма гравцями на міжнародному 
ринку та лідерами по всьому світу. В Україні через ве-
лику кількість факторів виноробна галузь звужуєть-
ся, імпорт значно перевищує експорт. Така тенденція 
може негативно позначитися як на підприємствах 
виноробної індустрії, так і на національній економіці 
України загалом. 

Дослідники проблем підвищення конкуренто-
спроможності підприємств виноробної галузі дохо-
дять висновків [1; 2; 6; 7; 8; 14, с. 149], що Україна має 
потенціал для розвитку галузі, виробництва високо-
конкурентної продукції. Але існує низка проблем, що 
гальмують її ефективне функціонування та розвиток. 
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Це, по-перше, проблеми сировинного напря-
му (скорочення площ виноградників, старіння наса-
джень, низький рівень урожайності тощо). Функціо-
нування та розвиток виноградарства та виноробства 
потребують інвестицій на тривалого часу. 

По-друге, це проблеми організаційно-економіч-
ного напряму (низька культура споживання винної 
продукції, недостатнє фінансування, скорочення об-
сягів дотацій, недосконалість нормативно-правової 
бази тощо). 

По-третє, проблеми техніко-технологічного на-
пряму (недостатнє забезпечення засобами захисту та 
здобрення, застарілість технологій виробництва та не-
стача засобів механізації обробки, обмежене викорис-
тання потужностей виноробних підприємств тощо). 

По-четверте, це експортно-імпортні проблеми 
вітчизняної виноробної галузі (низький рівень екс-
порту, значні обсяги імпорту тощо). 

По-п’яте, проблеми, пов’язані з політичною си-
туацією в Україні (водночас виробники з материкової 
частини України намагаються динамічно розвивати-
ся, застосовувати інноваційні технології та ідеї). Кон-
куренція між виробниками посилюється, а це сприяє 
зниженню цін, поліпшенню якості вітчизняної про-
дукції та збільшенню асортименту. 

По-шосте, збутові проблеми (обсяги споживан-
ня продукції виноробства залежать від сили впливу 
багатьох чинників, наприклад, таких, як купівельна 
спроможність населення та менталітет, споживацькі 
уподобання, ціна, реклама, якість вина, строки реа-
лізації тощо). 

Також, за висновками дослідників [8, с. 195], не-
гативна тенденція пов’язана з нерозвиненістю вну-
трішнього винного ринку – він в Україні не настільки 
розвинений, як в інших країнах світу. 

Фахівці [2, с. 67] вважають, що проблеми вино-
робної сфери неможливо вирішити без комплексного 
підходу. Передумовами ефективного функціонування 
галузі є:
 забезпечення внутрішніх потреб ринку; 

 розвиток і вдосконалення споживацького по-
питу; 

 підвищення рівня конкурентоспроможності 
продукції виноробства на зовнішньому ринку 
на засадах визначення цінових та якісних пе-
реваг тощо. 

Для вирішення проблем виноробної галузі на 
рівні підприємств необхідно налагоджувати канали 
збуту продукції, рекламу, активно залучати інвесто-
рів, підвищувати якість винограду та вина, а також 
популяризувати власні бренди серед споживачів. Та-
кож важливим для виноробної галузі вважаються [1, 
с. 135] заходи щодо:
 збільшення ємності ринку продукції з ураху-

ванням як потреб населення, так і купівельної 
спроможності; 

 максимізація експортних можливостей; 
 забезпечення розвитку інфраструктури рин-

ку виноробної продукції, диверсифікації ка-
налів реалізації; 

 підвищення якості виноробної продукції, ре-
гулювання попиту та пропозиції; 

 поступове зниження імпорту з одночасним 
розвитком вітчизняної виноробної галузі тощо.

Але, з одного боку, поділяючи думки дослідни-
ків, з іншого боку, можна зазначити, що ефек-
тивне функціонування та розвиток підпри-

ємств галузі виноробства як національної економіки, 
так і світової дуже складно забезпечити без визначен-
ня стейкхолдерів розвитку та їх активного залучен-
ня до взаємодії, що, своєю чергою, може підвищити 
перспективи економічних суб’єктів виноробства. На 
основі опрацювання сучасних міжнародних і вітчиз-
няних тенденцій розвитку виноробної продукції та 
підприємств винноробної галузі, а також ретельного 
огляду науково-практичних надбань фахівців з про-
блем стейкхолдерів [5; 11; 12] можемо вдосконалити 
класифікацію стейкхолдерів розвитку підприємств 
виноробної галузі. 
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Рис. 6. Імпорт вин виноградних в Україну із зазначенням основних країн-контрагентів (тис. дол. США)
Джерело: побудовано за даними [3].
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Так, з урахуванням позицій і перспектив підпри-
ємств вітчизняної галузі виноробства як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках, що обумовлює 
широке коло зацікавлених сторін, можна виокреми-
ти стейкхолдерів національної економіки відповід-
но внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх належать 
стейкхолдери:
 мікрорівня (безпосереднє оточення підпри-

ємств виноробної галузі: споживачі, клієнти, 
постачальники тощо); 

 мезорівня (групи зацікавлених сторін з тери-
торіально-адміністративних утворень); 

 макрорівня (держава). 
До зовнішніх належать стейкхолдери, що вза-

ємодіють на міжнародному ринку. Також як зовніш-
ніх, так і внутрішніх стейкхолдерів можна розглядати 
за рівнем ефективності взаємодії (з ефективною та 
з неефективною взаємодією). За характером впливу 
внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів як з ефектив-
ною, так і з неефективною взаємодією на розвиток 
підприємств виноробної галузі виокремлюються за-
цікавлені сторони стимулюючого, нейтрального та 
дестимулюючого впливу.

ВИСНОВКИ
Сьогоденні позиції підприємств вітчизняної 

виноробної галузі звужуються як на внутрішньому 
ринку, так і на зовнішньому. За таких умов нагальним 
стає пошук і запровадження дієвих засад підвищення 
ефективності функціонування та розвитку підпри-
ємств галузі. Такими засадами є визначення стейк-
холдерів розвитку підприємств виноробної галузі 
для їх активного залучення до співпраці, ефективної 
взаємодії. Застосування у процесах стабілізації та 
розвитку підприємств виноробної галузі стейкхол-
деро-орієнтованих підходів забезпечить повніше 
збалансування інтересів споживачів, клієнтів, тоб-
то широкого кола зацікавлених сторін, підвищення 
ефективності їх взаємодії. 

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення порогових значень стимулюючого, нейтраль-
ного та дестимулюючого впливу стейкхолдерів вино-
робної галузі.                    
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