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УДК 633.791:338.432

СПІВПРАЦЯ ХМЕЛЯРСТВА ТА ПИВОВАРІННЯ: 
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РАКУРС

Т. Ю. Приймачук, кандидат економічних наук
Т. М. Ратошнюк, кандидат економічних наук
Т. Ю. Сітнікова, здобувач
А. В. Проценко, здобувач
Т. А. Штанько, здобувач
Інститут сільського господарства Полісся НААН

Досліджено основні передумови зменшення світового та вітчиз-
няного виробництва хмелю, розкрито основні проблеми функціо-
нування галузі. Встановлено необхідність зміни сортової структури 
хмільників у бік збільшення сортів тонкоароматичного типу для роз-
ширення асортименту пивної продукції промислового та крафтового 
пивоваріння. З’ясовано, що для вирішення проблем вітчизняної галу-
зі хмелярства сортова структура насаджень також має орієнтуватися 
на класичну технологію виготовлення пива.

Ключові слова: хмелярство, промислове та крафтове пиво-
варіння, сортова структура, смакові сорти.

Постановка проблеми. Світова пивоварна промисло-
вість стабільно розвивається ось уже понад 15 років, щоро-
ку збільшуючи обсяги виробництва в середньому на 42,6 млн 
гектолітрів (темпи зростання 3,4% у рік). Такий інтенсивний 
розвиток галузі пояснюється зменшенням споживання міцних 
алкогольних напоїв та збільшенням попиту на слабоалкоголь-
ні. У свою чергу світове хмелярство досить швидко переорі-
єнтувалося на задоволення зростаючого попиту пивоварів. 
У 2008 р. було додатково посаджено 6842 га хмільників [1], 
впроваджено інтенсивні технології вирощування, введено у 
виробництво сорти з високою врожайністю і вмістом гірких 
речовин, завдяки чому у 2009-2012 рр. на ринку хмелю спо-
стерігалося значне перевиробництво хмелепродуктів та утво-
рився лишок перехідних запасів.

Однак впродовж останніх років значна кількість пивних 
ринків європейських країн, основних споживачів хмелепро-
дуктів, перейшла у фазу насичення ринку, про що свідчить 
припинення зростання обсягів споживання пивної продукції 
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або навіть їх зменшення. Так, якщо у Чехії, Ірландії та Польщі 
у 2009 р. споживали 161,3, 132,3 та 95,2 л на душу населення, 
то у 2013 р. цей показник склав 156,9, 131,1 і 69,1 літрів від-
повідно. Адже, якщо на початковому етапі становлення ринку 
мотиви споживчої поведінки лише формуються і порівняно не 
чисельні, а споживач помірно вимогливий до продукту, то на 
етапі насичення ринку споживчі мотиви дуже різноманітні й 
постійно трансформуються, що по мірі розвитку ринку веде до 
постійного зростання вимог до продукції [2]. При цьому забезпе-
чити попит та збут виробленої продукції можна за умови постій-
ного її урізноманітнення та покращення якісних показників.

Аналогічна проблема підвищення вимог до продукції нара-
зі спостерігається на вітчизняному пивному ринку, ріст якого 
ось уже п’ять років як припинився і стабільно тримається на 
позначці 28-30 млн гл. Вирішити цю проблему пивовари на-
магаються за рахунок виготовлення нових сортів пива з вико-
ристанням ароматичного хмелю смакових сортів. Все більшої 
популярності набуває також крафтове пиво, яке вирізняється 
вишуканими смаковими властивостями.

Аналіз останніх досліджень. Висвітленню стану сві-
тового та вітчизняного ринків хмелю, підвищенню еконо-
мічної ефективності його функціонування, дослідженню 
сучасних проблем хмелевої галузі присвячено роботи багатьох 
вітчизняних науковців: Герасимчука В. І., Годованого А. О., 
Головач Г. С., Єжова І. С., Зіновчука В. В., Ковтуна М. Г., Ко-
стриці М. Ю., Куровського І. П., Ляшенка М. І. та ін. Водночас 
ряд питань в умовах прискорення глобалізаційних процесів 
вимагають розробки заходів для швидкої адаптації хмелевої 
галузі до умов, які останнім часом склалися на вітчизняному 
та світовому ринках.

Особливостям стану пивного ринку присвячено дослі-
дження Іванової А., Матвієнко А., Ониськів В., Ємцева В., од-
нак залишається маловивченим питання взаємозалежності 
хмелевого та пивного ринків в умовах сьогодення.

Метою дослідження є висвітлення питань функціонуван-
ня світового та вітчизняного пивного та хмелевого ринків, їх 
взаємозалежного впливу.
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Результати дослідження та їх обговорення. Світове ви-
робництво хмелю – давно сформована сфера бізнесу. Безза-
перечними лідерами тут є США, Німеччина та Китай. Тільки 
США і Німеччина разом збирають 70% валового збору хмелю 
або 80% світових об’ємів альфа-кислот. При цьому найбіль-
шим світовим експортером хмелепродуктів є Німеччина, з 
якої у різні країни щороку експортується до 60% виробленої 
продукції. Америка останніми роками у зв’язку з інтенсивним 
розвитком крафтового пивоваріння зменшила обсяги експор-
ту до 50%, хоча ще у 2003 р. за межі країни вивозилося 80% 
вирощеної продукції, тому вплив цих хмелевиробників на сві-
тову пивоварну промисловість є досить вагомим.

Останні роки функціонування вітчизняної хмелярської га-
лузі спеціалісти оцінюють як критичні. Починаючи з 2010 р., 
виробництво хмелю невпинно знижувалося, а у 2013 р. площі 
вирощування та обсяги виробництва зменшилися до рекордно 
низького рівня, кількість підприємств при цьому скоротилася 
у 2,5 рази, що поставило під загрозу діяльність хмелегоспо-
дарств у Поліському регіоні.

Втім, негативні тенденції скорочення виробництва спо-
стерігаються у багатьох країнах світу. За декілька останніх ро-
ків площі хмільників значно зменшилися, а в деяких країнах 
скоротилися майже наполовину. Зменшення кількості хмеле-
підприємств та площ насаджень відбулося також і в п’ятірці 
лідерів найбільших країн-виробників хмелю: Німеччині, США, 
Китаї, Чехії та Польщі – в середньому на 15-20%.

Зменшилася також і середня площа насаджень, яка при-
падає на одне господарство. У кожній країні вона суттєво різ-
ниться. Найменші площі вирощування у розрахунку на одне 
господарство були у Польщі – 2,1 га, це стало однією з причин 
скорочення кількості виробників у ній з 1061 до 665 (на 37%), 
найбільші площі під хмелем в США – 170,0 га (табл. 1).

Слід зауважити, що Німеччина, США та Чехія володіють 
найбільшою часткою попередніх контрактів (на рівні 90-
100%) і, відповідно, впевнені в реалізації своєї продукції за 
вигідними цінами. Пропозиції іноземних постачальників від-
різняються широким асортиментом, стабільністю поставок 
і сортовим різноманіттям. Укладаючи контракт з німецькою 
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компанією на поставку сировини, пивовар отримує гарантії, 
що коливання рівня альфакислот у кожній наступній партії 
не перевищуватиме 10% її постійного рівня [3]. За таких об-
ставин відсутність попередніх контрактів з українськими ви-
робниками пояснюється неможливістю виконання договірних 
зобов’язань з постачання продукції потрібного об’єму, асорти-
менту та забезпечення стабільних показників якості.

Таблиця 1
Динаміка чисельності хмелепідприємств 
в основних країнах-виробниках хмелю

Країни

Кількість підприємств / середня площа 
насаджень, га

Кількість 
діючих 
у 2012 р. 
хмеле-

підпрємств 
у порівнянні 
до 2008 р., 

%

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

1 Німеччина 1497 / 12,5 1473 / 12,5 1435 / 12,8 1377 / 13,6 1294 / 13,2 86

2 США 74 / 224,0 74 / 217,0 73 / 174,0 74 / 163,0 76 / 170,0 103

3 Китай 59 / 96,0 60 / 100,0 58 / 95,0 53 / 84,0 52 / 77,0 88

4 Чехія 131 / 40,7 135 / 39,3 133 / 39,2 123 / 37,7 118 / 37,0 90

5 Польща 1061 / 2,1 1010 / 2,1 868 / 2,1 689 / 2,3 665 / 2,3 63

16 Україна 59 / 15,8 59 / 16,2 57 / 15,6 46 / 13,7 28 / 16,0 47

Примітка: * країни стоять за обсягами валового збору альфа-кислот у світі у 2012 р.

Для задоволення високих вимог до пивної продукції у 
масовому виробництві та зростаючого попиту підприємств 
крафтового пивоваріння у досліджуваних країнах останніми 
роками значно розширилася сортова палітра вирощуваного 
хмелю, яка наразі налічує 82 сорти (США – 55 сортів, Німеч-
чина – 27). Збільшення різноманіття вирощуваних сортів дає 
можливість хмелярам пропонувати більш широкий асорти-
мент хмелепродуктів як у масове виробництво, так і для неве-
ликих броварень, кількість яких щороку зростає майже в усіх 
країнах (табл. 2).

У 1980 р. в США налічувалося всього вісім крафтових пи-
воварень, у 1994 р. їх було вже 537, у 2010 р. – більше 1700, 
сьогодні – більше двох тисяч [8]. У Німеччині виробництвом 
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пива займаються 1300 підприємств, у тому числі тих, що ви-
робляють до 10 тис. дал пива у рік – 667 (50%), до 30 тис. дал – 
189 (14%). Власники мініпивоварень отримують щорічний 
прибуток на рівні 15-16%.

Таблиця 2
Розвиток сегменту малого пивоваріння [4-7]

Країни
Кількість функціонуючих 

мініпивоварень усіх типів, шт.

Частка 
внутрішнього 
ринку, %

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2009 2010 2011

Україна 47 61 (+30%) 75 (+23%) 138 (+84%) 0,3 0,5 0,6

Росія 367 414 (+13%) 445 (+7%) 450 (+1,1%) 2,0 2,7 3,0

США 1597 1747 (+9%) 1938 (+11%) 2403 (+24%) 4,4 5,0 5,7

Німеччина н.д. 901 н.д. 1300 (+44%) - - -

Чехія в середньому за 2009-2011 рр. 
70 пивоварень 138 (+97%) - - 1,0

Вітчизняні споживачі усе частіше звертають увагу на 
авторське унікальне пиво невідомих марок, формуючи гру-
пу споживачів, що висувають підвищенні вимоги до смаку і 
якості пива. Крафтове пивоваріння в Україні зростає значни-
ми темпами – близько 20% щороку. Наразі кількість мініпиво-
варень на душу населення є у 2 рази меншою, ніж у Росії, та у 
4 рази меншою, ніж у США. Це свідчить про значний потенці-
ал росту в даному сегменті, оскільки пиво великих виробників 
не завжди задовольняє високі запити споживачів за якістю і 
смаковим різноманіттям.

Даний сегмент «ремісничого» пива продовжує формува-
тися як відклик на всебічно зростаючі вимоги споживачів до 
якості продукту. Про це свідчать також показники зростання 
обсягів споживання дорогого пива супер-преміум та преміум 
класу (рис. 1). Частка пива супер-преміум класу, звареного в 
мініпивоварнях, складає 25% від усього виробленого пива до-
рогих брендів, що свідчить про наявність сегменту спожива-
чів, які готові платити за вишукане дороге пиво.

Виготовити якісне пиво можна лише за умови використан-
ня в рецептурі ароматичного хмелю. Саме такий хміль, який 
додають наприкінці варіння пива, надає йому неповторного 
смаку та аромату. Наразі хмелепродукти гірких та ароматичних 
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сортів вітчизняного виробництва використовують лише не-
великі регіональні пивзаводи – Рівненський, Микулинецький, 
Бердичівський та інші броварні, питома вага яких у структурі 
пивоварної промисловості складає лише 5%. Проте пиво цих 
виробників здобуло найбільшу прихильність споживачів і, як 
результат, в останні роки попит на ароматичний хміль знову 
почав зростати (рис. 2).

Рис. 1. Питома вага реалізованої пивної продукції у різних цінових сегментах
Примітка: у дужках вказана середньозважена роздрібна ціна пива за 0,5 л пляшку

Роки

Рис. 2. Структура світового виробництва хмелю
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Як видно з рис. 2, частка сортів ароматичного типу в сві-
ті щороку зростає, займаючи наразі 40,6% площ. У структурі 
хмільників України у 2012 р. ароматичні сорти займали 82,1%, 
значна частина яких знаходиться в молодому віці, а їх сорто-
вий склад відповідає аналогам найкращих сортів закордонної 
селекції. Тож в подальшому хотілось би сподіватися на підви-
щення попиту на вітчизняні хмелепродукти.

Висновок. Посилення вимог споживачів до пивної про-
дукції у свою чергу вимагає від виробників хмелесировини 
змін сортової структури для забезпечення сировиною попи-
ту крафтового та масового пивоваріння. Загальновідомо, що 
при виготовленні пива хміль має найбільший вплив на смак, 
аромат і гіркоту. Тому, поряд з класифікацією хмелю на аро-
матичні та гіркі сорти останніми роками сформувався новий 
підхід до вихідної сировини, а саме – до його потенціалу фор-
мування різноманітних ароматів, що дозволяє пивоварному 
підприємству поповнювати портфель брендів, збільшуючи та-
ким чином свої конкурентні переваги на ринку.

Не варто забувати, що один працівник пивоварного під-
приємства в Україні «дає роботу» 10-12 працівникам у су-
міжних галузях. Чистий внесок пивоварних підприємств 
становить 4,5 млрд грн (це і податки, і акциз). А якщо вра-
хувати суміжні галузі, то показник перевищить 10 млрд грн. 
Пивоваріння в нашій країні – бюджетоформуюча галузь.
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