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СВІТОВИЙ РИНОК 
ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 0 
 

Проаналізовано структуру та обсяги виробництва паперових пакувальних 
матеріалів. Надано характеристику експортно-імпортних операцій з паперовими 
пакувальними матеріалами в світі та Україні. Визначено основні тенденції ринку 
та наведено прогноз щодо його подальшого розвитку.  

Ключові  слова:  паперові пакувальні матеріали, світовий ринок, стан 
виробництва, структура ринку, обсяги експорту та імпорту.  

 
Осыка В., Комаха В., Шульга О. Мировой рынок бумажных упаковочных 

материалов. Проанализированы структура и объемы производства бумажных 
упаковочных материалов. Дана характеристика экспортно-импортных операций 
с бумажными упаковочными материалами в мире и Украине. Определены основные 
тенденции рынка и приведен прогноз его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: бумажные упаковочные материалы, мировой рынок, 
состояние производства, структура рынка, объемы экспорта и импорта. 
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економічного простору спостерігається стрімкий розвиток целюлозно-
паперової та пакувальної галузей промисловості, що мають значний 
невикористаний потенціал, реалізація якого може позитивно вплинути 
на економіку всієї держави. В Україні на целюлозно-паперову про-
мисловість припадає менше 1 % ВВП, але продукція, що виготовляється 
галуззю, має велике значення для розвитку національного господарства. 
Саме тому доцільно проаналізувати динаміку виробництва та експортно-
імпортних операцій на ринку пакувальних паперових матеріалів (ППМ) 
з метою виявлення тенденцій його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання 
розвитку ринку паперової продукції в Україні та світі досліджували 
В. Н. Кривошей [1; 2], С. В. Путінцева [3], Н. М. Попадинець [4], 
А. Корнацкі [5]. Серед іноземних науковців, які здійснювали огляд та 
аналіз світового ринку пакувальних матеріалів, варто зазначити дос-
лідження Л. Сабо (L. Szabó) [6], П. Джонса (P. Jоnеs) [7], А. Носарки 
(A. Nоsarka) [8], A. Азаведо (A. Azеvеdо) [9], А. Топпінена (A. Tоppіnеn) [10] 
та ін. Подальшого дослідження потребує сучасний стан ринку ППМ 
у  контексті розвитку національної економіки в умовах глобалізації 
виробничих процесів.  

Мета статті – аналіз стану, структури та визначення тенденцій 
розвитку ринку паперових пакувальних матеріалів в Україні та світі.  

Матеріали та методи. Використано методи аналізу й синтезу, 
наукового узагальнення та порівняння даних наукових джерел (моно-
графії, статті вітчизняних та зарубіжних вчених), а також відкритих 
джерел міжнародної статистичної інформації, офіційних даних Державної 
служби статистики України та Державної фіскальної служби України. 

Результати дослідження. Шляхи розвитку світової економіки, 
вплив процесів глобалізації та соціальні зміни визначили об’єктивні 
напрями розвитку виробництва пакувальних матеріалів (ПМ), що перед-
усім ґрунтуються на використанні екологічних матеріалів, мінімізації 
витрат сировини та енергоресурсів, створенні оригінальних за формою, 
конструкцією і дизайном паковань [6; 7]. 

Співвідношення між традиційними і новими ПМ у різних сферах 
застосування зазнає постійних змін залежно від багатьох факторів, 
головними з яких є кон’юнктура на ринку паковання, економічна та 
екологічна характеристики, санітарно-гігієнічні, бар’єрні й інші власти-
вості [11; 12]. Серед основних ПМ, які виготовляються різними країнами 
світу, вироби на основі паперу посідають стійкі лідируючі позиції 
і зберігають свою частку як на світовому, так і європейському ринках 
паковання на рівні 42–43 % [8–14]. 

Лідери світової паперової промисловості – США, Канада, 
Фінляндія, Швеція та Норвегія є головними експортерами цієї 
продукції у світі (рис. 1). В Україну найбільше ППМ ввозиться зі 
Швеції та Фінляндії [7–11].  
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Рис. 1. Обсяги експорту на світовий ринок паперової продукції  

країн-лідерів у 2018 р. 

Джерело: розроблено авторами за [7–11].  
 
Відповідно, в структурі виробництва пакувальних матеріалів 

лідируючі позиції займають фірми-виробники з цих країн. Найбільша 
частка припадає на концерн Tеtra Pack, що використовує папір у 
виробництві комбінованого паковання (рис. 2). Smurfіt-Stоnе та 
Соntaіnеr Amcоr працюють переважно на ринках Північної Америки. 
Іntеrnatіоnal Papеr відома на українському ринку передусім як 
постачальник офісного паперу і крейдованих видів картону, хоча 
асортимент продукції цієї компанії дуже широкий [15; 16]. 

 
 

 
Рис. 2. Компанії-лідери з виробництва пакувальних матеріалів у світі в 2018 р. 

Джерело: розроблено авторами за [15; 16].  
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користовується понад 30 млн т паперу як ПМ [17]. При цьому їхнє 
використання прямо пов’язане з економічним рівнем розвитку держави. 
Саме тому економічні лідери Європи займають провідні позиції і у ви-
користанні ПМ, зокрема це Німеччина (20 %), Велика Британія (20 %), 
Франція (18 %), Італія (14 %). Частка використання пакувальних мате-
ріалів іншими західноєвропейськими країнами становить 18 %, а східно-
європейських – усього 10 % [7; 8].  

За даними Всесвітньої організації пакувальників (WPО) та прогно-
зами європейських експертів щодо розвитку ринку ПМ, на період 
до 2020 р. очікується стабільне зростання обсягів виробництва цієї 
продукції, зокрема в Європі (рис. 3), причому найбільшу частку тради-
ційно займатимуть паперові пакувальні матеріали (рис. 4) [18]. 

 

 
Рис. 3. Тенденції та прогноз виробництва пакувальних матеріалів  

в Європі у 2000–2020 рр. 

Джерело: розроблено авторами за [18].  
 

 
Рис. 4. Обсяги та прогноз використання пакувальних матеріалів  

у світі за 2015 і 2020 рр. 

Джерело: розроблено авторами за [18].  
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Аналізуючи прогнози щодо використання різних видів ПМ у світі 

до 2020 р., слід відмітити значний приріст потреби в матеріалах на 
основі паперу, що обумовлюється необхідністю зменшення негативного 
впливу відходів використаного паковання на навколишнє середовище 
шляхом рециклінгу та регенерації [18–20].  

За твердженням зарубіжних науковців, частка ПМ на основі паперу 
в таких країнах, як США, Німеччина та інших країнах Західної Європи, 
буде зростати [8; 11]. Так, у Німеччині щорічно виготовляється до 
5 млн т ППМ, а темпи зростання потреби в цій продукції становлять 
більше 2 % на рік. У США виробництво пакувальних видів паперу 
зростає щорічно на 1.5 %, зокрема для упакування харчових продуктів – 
на 0.9 %, що становить 1.79 млн т. У Канаді споживання пакувального 
паперу становить більше 320 тис. т на рік [15]. 

За показником споживання пакувальних матеріалів на людину на 
рік у країнах Євросоюзу лідирують Голландія і Люксембург (по 262 кг), 
Данія (239 кг), Франція (238 кг), Італія (237 кг) і Швеція (216 кг). 
Середній показник у країнах ЄС – 197 кг паковання на людину на рік, 
для порівняння в Україні – близько 80 кг [15].  

Щодо паковання з паперу, то тут абсолютним лідером є Голлан-
дія – 155 кг на людину на рік. Паперове паковання у Великій Британії 
становить 45,5 % пакувального ринку. Ця картина в цілому відповідає 
загальноєвропейській і дає уяву про те, яке місце займає папір на ринку 
паковання [16]. 

Оцінка динаміки структури використання ПМ в Україні є не-
однозначною. Найбільшу частку серед ПМ, які використовуються 
в Україні, всупереч світовій та європейській тенденції, мають пакуваль-
ні матеріали на основі полімерів. Це обумовлено імпортозалежністю 
пакувальної галузі України від іноземних виробників та відносно нижчою 
вартістю сировини для виробництва полімерних матеріалів у порівнянні 
з іншими. Однак протягом 2015–2018 рр. спостерігалася тенденція посту-
пового збільшення частки паперу і картону з 26.42 до 28 % у загальній 
структурі використання ПМ, з одночасним зменшенням частки полімерів. 
Досить високий відсоток мають також комбіновані матеріали, у складі 
яких використовуються папір, полімерні матеріали, інші речовини та 
їхні комбінації [21–25]. 

Потреба харчової, переробної та інших галузей економіки України 
в пакувальному папері становить близько 8–10 тис. т на рік. Підпри-
ємства України використовують широкий асортимент видів і марок 
паперу, що застосовуються для пакування різних видів продукції [26].  

Динаміку обсягів використання ППМ в Україні за 2009–2017 рр. 
наведено на рис. 5 [24].  

Останніми роками динаміка обсягів використання ППМ в Україні 
демонструє позитивну тенденцію, хоча в цілому обсяги застосування 
пакувального паперу залишаються досить низькими. 

Серед основних виробників паперових пакувальних матеріалів 
в Україні варто виділити такі: ПрАТ "Малинська паперова фабрика – 
Вайдманн"; ПрАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"; 
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заснований на базі Моквинської паперової фабрики; ПуАТ "Ізмаїль-
ський целюлозно-картонний комбінат" [21–23]. 

 

 
Рис. 5. Обсяги використання паперових пакувальних матеріалів  

в Україні в 2009–2017 рр. 

Джерело: розроблено авторами за [24].  
 
Однак більшість із зазначених підприємств мають застарілу мате-

ріально-технічну базу, що не дає змоги виготовляти нові види високо-
якісних ПМ на основі паперу. При цьому значна частина паперових 
пакувальних матеріалів, виробництво яких не налагоджено в Україні, 
імпортується з інших країн [25]. Найбільш вагомі частки в структурі 
імпорту ППМ займають папір та картон некрейдовані, а також папір 
із покриттям та просоченням (рис. 6) [27]. 

 

  
Рис. 6. Динаміка імпорту паперових пакувальних матеріалів  

в Україну в 2016–2018 рр.  

Джерело: розроблено авторами за [27]. 
 
У 2018 р. в Україну найбільше ввезено паперу та картону не-

крейдованих. У 2016–2017 рр. структура імпорту паперових пакувальних 
матеріалів дещо відрізнялася. Окрім некрейдованого паперу, в значній 

Папір і картон із покриттям, просочені 

Папір та картон, покриті каоліном 

Папір та картон гофровані 

Папір та картон багатошарові 
без покриття або просочення 

Інші папір та картон некрейдовані, 
без додаткової обробки 

Крафт-папір і картон некрейдовані 

Папір і картон некрейдовані 
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кількості ввозилися папір та картон з поверхневим покриттям на основі 
каоліну та із іншими видами покриття і просоченням [27]. Середньо-
розрахункову вартість ППМ при імпорті в Україну наведено на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Динаміка цін на імпортні паперові пакувальні матеріали  

в 2016–2018 рр. 

Джерело: розроблено авторами за даними [29]. 
 

Ціни на ППМ протягом останніх трьох років збільшувалися 
в середньому на 15–20 % залежно від виду пакувального матеріалу. 
Виняток становлять папір і картон без просочення та покриття, вартість 
яких у 2017 р. знизилася на 44.4 % проти 2016 р., а в 2018 р., навпаки, 
різко збільшилася вдвічі. Найдорожчими ППМ, що ввозяться в Україну, 
залишаються папір і картон із каоліновим покриттям. Їхня ціна в 2018 р. 
досягла рекордного значення – 5.36 дол. США за кілограм, що майже 
в 5 разів більше, ніж у попередньому, 2017 р. 

Змін зазнала і географічна структура імпорту ППМ (рис. 8). Якщо 
у 2017 р. близько третини усіх пакувальних матеріалів на основі паперу 
іноземного виробництва завозилося з Польщі, то в 2018 р. лідером стала 
Фінляндія, перевищивши показники попередніх років. Значну частку 
в структурі імпорту становила продукція з РФ, Німеччини, Китаю та 
Словаччини [28]. 

 

 
Рис. 8. Географічна структура імпорту паперових пакувальних матеріалів  

в Україну в 2018 р., % 

Джерело: розроблено авторами за [28]. 

Папір та картон, покриті каоліном 

Папір та картон багатошарові  
без покриття або просочення 

Крафт-папір і картон 

Папір і картон некрейдовані 
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додаткової обробки, так і просочені різними речовинами папір та 
картон (рис. 9) [27]. 

 

 
 

Рис. 9. Динаміка експорту паперових пакувальних матеріалів  
з України в 2016–2018 рр.  

Джерело: розроблено авторами за [27]. 
 
У 2018 р. з України найбільше експортовано некрейдованих видів 

паперу та картону, загальна вартість яких на 50.0 та на 36.9 % пере-
вищувала показники 2016 та 2017 рр. відповідно. Також вагому частку 
в структурі експорту становлять папір та картон просочені з покриттям, 
однак їх у 2018 р. вивезено в 2.5 раза менше, ніж у 2016 р. [27]. 
Переважно виробники вітчизняних паперових пакувальних матеріалів 
на зовнішньому ринку орієнтуються на країни близького зарубіжжя. 
Понад третина експорту припадає на РФ, також значна частка – на 
Білорусь та Польщу (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Географічна структура експорту паперових  

пакувальних матеріалів з України в 2018 р., % 

Джерело: розроблено авторами за [28].  

Папір і картон із покриттям, просочені 

Папір та картон, покриті каоліном 

Папір та картон гофровані 

Інші папір та картон некрейдовані, 
без додаткової обробки 

Крафт-папір і картон некрейдовані 

Папір і картон некрейдовані 
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Таким чином, для паперової та пакувальної галузей промисло-

вості як в Україні, так і світі спостерігаються позитивні тенденції 
розвитку. Однак обсяги імпорту ППМ в Україну значно переважають 
обсяги експорту. Найбільше паперової продукції в Україну ввозиться 
з Фінляндії, яка є одним з провідних світових постачальників ПММ, 
Росії та Німеччини, тоді як вітчизняні підприємства целюлозно-па-
перової галузі експортують свою продукцію здебільшого до РФ.  

Висновки. Результати дослідження показників структури ринку 
ПМ свідчать про переважання обсягів використання матеріалів на 
основі паперу та картону в економічно розвинених країнах світу, що 
обумовлено зростанням жорсткості вимог законодавства цих країн до 
екологічності виробництва, переробки або утилізації відходів викорис-
таного паковання та необхідністю зниження екологічного навантажен-
ня на довкілля. Попри те, що виявлені сучасні європейські та світові 
тенденції розвитку ринку ППМ притаманні й Україні, показники ємності 
вітчизняного ринку пакувального паперу залишаються на досить низь-
кому рівні. 

Значна частина паперових пакувальних матеріалів, виробництво 
яких недостатньо налагоджено в Україні, імпортується з інших країн. 
Найбільші частки в структурі імпорту ППМ в Україну займають папір 
та картон некрейдовані, а також папір із покриттям та просоченням. 
Здебільшого це продукція виробництва Фінляндії, Росії, Німеччини та 
Китаю. Серед експортованої з України продукції найбільші частки 
займають як некрейдовані без додаткової обробки, так і просочені 
різними складами папір та картон. Близько 35 % експорту припадає на 
РФ, крім того, вітчизняні ППМ також вивозяться до Білорусі, Польщі 
та Узбекистану. 

З метою підвищення конкурентних позицій національних вироб-
ників на внутрішньому і світовому ринках, реалізації потенціалу віт-
чизняних підприємств пакувальної галузі, а також задоволення потреб 
споживачів у якісних, екологічно безпечних пакувальних матеріалах 
є необхідність розроблення нових видів пакувального паперу з високими 
споживними властивостями широкого асортименту та сфери застосування. 
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Стаття надійшла до редакції 21.05.2019. 
 
Оsyka V., Kоmakha V., Shulga О. The global markеt for paper packagіng 

matеrіals. 
Backgrоund. Іn Ukraine and the world as a whole, there is a rapid dеvеlоpmеnt 

оf thе papеr and packagіng іndustry, whіch havе a grеat іmpоrtancе fоr thе dеvеlоpmеnt 
оf natіоnal еcоnоmіеs. Thеrеfоrе, іt іs advіsablе tо analyzе thе dynamіcs оf prоductіоn 
and еxpоrt-іmpоrt оpеratіоns іn thе markеt оf packagіng papеr matеrіals іn оrdеr tо 
іdеntіfy trеnds іn іts dеvеlоpmеnt. 

Thе aіm оf thе artіclе іs an analysіs оf thе statе and structurе оf thе paper 
packagіng matеrіals markеt іn Ukraіnе and іn thе wоrld and thе іdеntіfіcatіоn оf gеnеral 
trеnds оf іts dеvеlоpmеnt.  

Matеrіals and mеthоds. Such mеthоds lіkе analysіs and synthеsіs, cоmparіsоn 
and gеnеralіzatіоn оf scіеntіfіc sоurcеs (mоnоgraphs, artіclеs оf dоmеstіc and fоrеіgn 
schоlars), as wеll as оpеn sоurcеs оf іntеrnatіоnal statіstіcal іnfоrmatіоn and оffіcіal data 
оf thе Statе Statіstіcs Sеrvіcе оf Ukraіnе and thе Statе Fіscal Sеrvіcе оf Ukraіnе have 
been used іn thе wоrk.  

Rеsults. The United States, Canada, Finland, Sweden and Norway are the main 
еxpоrtеrs оf papеr prоducts іn thе wоrld. The largest shares are attributed to Tetra Pack, 
Smurfіt-Stоnе and Cоntaіnеr Amcоr. By 2020, thеrе іs еxpеctеd tо bе a stable grоwth іn 
wоrld packagіng prоductіоn vоlumеs, іn partіcular іn Еurоpе. 

Thе usе оf papеr packagіng matеrіals іn Ukraіnе has a pоsіtіvе trеnd, but оvеrall, 
thе vоlumеs rеmaіn rathеr lоw. Іn addіtіоn, a sіgnіfіcant amоunt оf thе papеr packagіng 
matеrіals іs іmpоrtеd frоm оthеr cоuntrіеs.  

Іn thе structurе оf еxpоrts оf papеr packagіng matеrіals, thе largеst sharеs fall оn 
uncоatеd papеr and cardbоard without processing.  

Cоnclusіоn. The materials based on paper and cardboard dominate in the structure of 
the packaging materials market, the economically developed countries of the world. This іs 
duе tо thе grоwіng rеquіrеmеnts оf wоrld lеgіslatіоn fоr еnvіrоnmеntally frіеndly prоductіоn, 
thе pоssіbіlіty оf rеcyclіng оr rеcyclіng оf packagіng. Such trеnds іn dеvеlоpmеnt оf papеr 
packagіng matеrіals markеt arе alsо charactеrіstіc fоr Ukraіnе. Hоwеvеr, thе іndіcеs оf thе 
capacіty оf thе dоmеstіc papеr packagіng markеt rеmaіn at a rathеr lоw lеvеl. 

Kеywоrds:  papеr packagіng matеrіals, wоrld markеt, prоductіоn statе, markеt 
structurе, еxpоrt and іmpоrt vоlumеs. 
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