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Тенденції укрупнення ринку, посилення конкуренції, підвищення акцизу 

на фоні зниження купівельної спроможності населення вимагає від вітчизняних 

виробників пива пошуку нових форматів боротьби за лояльність споживачів, 

перегляду способів формування їх прихильності до продукції власних торгових 

марок. 

Зміни асортиментної політики підприємств в напрямку зниження 

собівартості продукції і розширення лінійки дешевих груп не завжди 

призводять до бажаних результатів. Тож трендом останніх років стало 

виробництво крафтового пива, назва якого ще близько п’яти років тому була 

невідомою пересічному споживачеві. 

Термін «крафтове пиво» використовують досить активно і протиставляють 

його масовим звичним для споживача продуктам. У світі існує два найбільш 

розповсюджених тлумачення, які умовно називають «європейським» та 

«американським». Згідно «європейського» тлумачення, крафтове пиво – це 

пиво, створене за натхненням, а не заради комерційної вигоди. «Американське» 

тлумачення є більш прагматичним і пропонує достатньо чіткі критерії, а саме: 

крафтовим можна називати лише те пиво, яке вироблене на невеликому 

підприємстві в обмеженій кількості.  

Основними інгредієнтами для його приготування повинні бути солод, 

хміль і вода. Пивовар може включати до рецептури пряності, квіти, фрукти і 

взагалі практично все, що дозволить отримати більш оригінальний смак. При 

цьому не допускається використання штучних домішок і замінників для 

зниження собівартості продукції. Проте, найбільш вагомою відмінністю 

крафтового пива є його багатогранність, яка полягає в широкій палітрі смаків і 



ароматів, властивих крафтовому пиву. Якщо продукція потужних підприємств 

обмежується світлим і темним лагером з невеликою часткою пшеничного і 

«міцного» пива, то крафтове пиво нараховує сотні різноманітних стилів, кожен 

з яких включає безліч підстилів, і при цьому залишається місце для нових і 

нових напрямків.  

Комплектація міні-пивоварень дозволяє з точністю відтворити всі 

технологічні процеси, необхідні для виробництва пива, а невеликі обсяги 

зварених партій дозволяють забезпечувати унікальність того чи іншого сорту, 

зокрема, за рахунок посилення ароматизації пива шляхом використання 

додаткової кількості ароматичного хмелю під час процесу Dry hopping; 

настоювання пива на фундуку, арахісі, мигдалі, кавових зернах, фруктах, 

дубовій корі, стручках ванілі тощо; виробництва фруктового пива (змішування 

пива з натуральним пюре манго, маракуйі, смородини, вишні, малини, 

мандарин тощо). 

У 2015 році, коли крафтовий рух лише набирав обертів, мережа «МОРЕ 

ПИВА» в числі перших приєдналася до нього, запустивши унікальний проект 

«Гурман Меню» разом із дніпропетровською пивоварнею First Dnipro Brevery 

(FDB). Бажання виділитись, запропонувати своїм клієнтам те, що вони не 

зможуть знайти у конкурентів, можливість залучити і утримати увагу гурманів, 

бажання розширити уявлення аудиторії  про продукт – це те, що спонукало 

мережу «МОРЕ ПИВА», яка успішно торгувала масовим пивом, почати 

розвиватися в цій ніші.  

Бажання показати споживачам пиво з красивою і захоплюючою 

багатовіковою історією – напій, що заслуговує на повагу і потребує розуміння 

не менше, ніж віскі або вино, сприяло створенню «Гурман Меню» – спільного 

проекту з FDB, до ексклюзивної лінійки якого увійшли 52 сорти пива, 

звареного в різноманітних стилях. Унікальність лінійки полягала в тому, що 

нове пиво з'являлося кожного тижня. До того часу новинки з такою частотою не 

вироблювалися не лише в Україні, але й ніде у світі. Кожного разу для пива 

придумували оригінальну назву й особливу легенду, пов’язану з його історією 



або характеристиками. Ця інформація поряд з такими важливими даними, як 

густота, рівень алкоголю і склад хмелів, розміщувалась в інформаційних 

матеріалах, які були доступні споживачам. З часом для просування лінійки  

мережа почала знімати і викладати відеоогляди, де розказувалося про стиль, в 

якому зварене пиво, про його смакові характеристики і правильність подачі, яка 

допомагає максимально розкрити смак. 

Спочатку до проекту було залучено 43 магазини мережі, поступово на 

прохання покупців їх число досягло 141. В кінці 2016 р. проект «Гурман Меню» 

завершився, проте клієнти не захотіли розлучатися з крафтовим пивом від 

«Море Пива» і FDB. Тоді була запущена нова лінійка EMOTIONS, в межах якої 

до кінця 2017 року було вироблено 12 сортів пива. Нове пиво вироблювалося 

кожного місяця і за задумкою пивоварів віддзеркалювало певну позитивну 

емоцію: насолоду, любов, радість тощо. 

Поряд з тим залишалися й споживачі, які бачили у крафтовому пиві лише 

гарну рекламу та завищену ціну. Тому компанія «МОРЕ ПИВА» доклала зусиль 

для того, аби люди навчились судити про пиво не лише з точки зору 

подобається/не подобається, а ще й з точки зору відповідності заявленому 

стилю, розуміючи, що смаки і особисті переваги для більшості споживачів 

завжди будуть на першому місці. 

На теперішній час серед клієнтів «МОРЕ ПИВА» набагато більше 

прихильників крафту, ніж коли починався проект «Гурман Меню». Перші 

успіхи мережі сприяли відкриттю у березні і травні 2016 року в Дніпрі 

спеціалізованих магазинів крафтового пива Мсraft, де зібрано більше 150 сортів 

крафтового пива від відомих українських, американських та європейських 

брендів. 

Досвід показує, що крафтове пиво залишається досить перспективною 

нішою. Зокрема, ТОВ «Уманьпиво» не лише для шанувальників в Україні, але й 

для найближчих сусідів –поляків, що так полюбили не лише світлі сорти, але й 

оригінальні крафтові, розробило лінійку продукції під назвою «Уманьський 

Червоний Ель» та «Уманьське Темне». Продукція компанії – виключно високої 



якості. Підтвердженням тому стало отримання сертифікату кошерності, тож 

компанія одразу отримала замовлення з Ізраїлю і найближчим часом здійснить  

перші відвантаження. 

Протягом останніх років виробники крафтового пива почали освоювати 

одну з модних тенденцій світового крафту – бочкове пиво, коли процеси 

доброжування і тривалого дозрівання пива відбуваютьс не в металевому ЦКТ, а 

в дубових бочках з під різного роду міцного алкоголю. Зокрема, бар-пивоварня 

«Лісопилка» використовує дубові бочки з-під бурбону для виготовлення Varvar 

Imperial Stout 

З кожним роком ситуація на пивному ринку ускладнюється: це і 

підвищення акцизу, і зростаюча конкуренція, проте єдиним шляхом виходу із 

кризи залишається формування лояльності шанувальників пива до продукції 

задля задоволення та гарного настрою, а також дотримання стратегії 

підвищення якості роботи з виготовлення екологічно чистої, безпечної і навіть 

корисної продукції бродіння.  

На жаль, в Україні не існує пивних традицій, якими з певно часткою 

гордості, може пишатися Німеччина, Британія, Чехія, Бельгія. Тож крафтове 

пивоваріння може стати традицією, що є необхідною умовою для зародження і 

розвитку пивної культури. Проте, аби стати традицією, крафтове пивоваріння 

повинно бути правильно розтлумачено, піднесено і усвідомлено суспільством. 
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