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Постановка проблеми. Одним  з  головних 
завдань  сучасної  України  є  досягнення  стабіль-
ного економічного росту в усіх галузях економіки. 
Ринок  кондитерських виробів – один  iз  найбільш 
розвинутих у вiтчизнянiй харчовій промисловості. 
Зростання  доходів  населення,  підвищення  його 
купівельної  спроможності  та  попиту  на  продо-
вольчі товари, посилення вимог покупців до якості 
й безпеки харчових продуктів є основними напря-
мами  збільшення  виробництва  в  кондитерській 
галузі.  Наявність  високої  конкуренції  мiж  провід-
ними виробниками на внутрішньому ринку конди-
терської продукції сприяє активізації iнвестицiйних 
процесів, спрямованих на розширення й введення 
в  експлуатацію  нових  виробничих  потужностей. 
Саме тому важливою є оцінка ресурсного потенці-
алу та всіх його елементів даної галузі.

Сучасний  стан  кондитерських  підприємств 
України  потребує  вдосконалення  організаційно-
технологічних  процесів  виробництва,  впрова-
дження  сучасних  управлінських  і  технологічних 
заходів.  Задля  збереження  підприємством  кон-
курентних позицій як на внутрішньому ринку,  так 
і на зовнішньому, необхідно постійно аналізувати 
ринок  не  тільки  в  цілому,  а  звернути  увагу  на 
окремі його складові, такі як ресурси необхідні для 
виробництва кондитерських виробів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження  діяльності  вітчизняних  підприємств 
кондитерської  галузі  висвітлювалися  у  працях 
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Здійснено аналіз сучасного стану кондитер-
ського ринку України з метою обґрунтування 
перспективних напрямків його розвитку, а 
також удосконалення діяльності суб’єктів 
ринку. Сформульовано низку завдань, які 
потрібно вирішити для вдосконалення функ-
ціонування підприємств галузі. Висвітлю-
ються конкурентні переваги вітчизняних 
кондитерських підприємств, особливості 
розвитку різних сегментів ринку. Розгля-
нута діяльність найпотужніших підпри-
ємств галузі, продукція яких завоювала 
визнання споживачів. 
Ключові слова: кондитерська промисло-
вість України, імпорт, асортимент, дина-
міка експорту, потенціал розвитку, сег-
менти кондитерського виробництва

Проведен анализ современного состояния 
кондитерского рынка Украины с целью обо-
снования перспективных направлений его 
развития, а также совершенствование дея-
тельности субъектов рынка. Сформулиро-
ван ряд задач, которые необходимо решить 
для совершенствования функционирования 
предприятий отрасли. Освещаются кон-
курентные преимущества отечественных 

кондитерских предприятий, особенности 
развития различных сегментов рынка. Рас-
смотрена деятельность крупнейших пред-
приятий отрасли, продукция которых заво-
евала признание потребителей.
Ключевые слова: кондитерская промыш-
ленность Украины, импорт, ассортимент, 
динамика экспорта, потенциал развития, 
сегменты кондитерского производства.

The analysis of the current state of the confec-
tionery market of Ukraine with the purpose of 
justification of promising directions of its devel-
opment, as well as improvement of the activity 
of market subjects was carried out. A number 
of tasks have been formulated that need to be 
resolved to improve the functioning of the indus-
try. The competitive advantages of domestic con-
fectionary enterprises, features of development 
of various market segments are covered. The 
activity of the largest enterprises of the industry, 
whose products won the recognition of consum-
ers, is considered.
Key words: confectionery industry of Ukraine, 
import, assortment, export dynamics, develop-
ment potential, segments of confectionery pro-
duction.

С.В.  Семенюка,  О.С.  Галушко,О.О.  Мозгової, 
С.М. Заболотного, А.К. Суботіна, О.Б. Чернеги та 
інших.  Ученими  було  теоретично  обґрунтована 
необхідність  дослідження  ринку  кондитерських 
виробів як важливий фактор розвитку економіки в 
цілому.

Формулювання цілей дослідження.  Метою 
дослідження  є  виявлення  економічних  тенденцій 
розвитку  кондитерської  промисловості  України, 
встановлення  загальної  динаміки,  перспектив 
розширення  експорту,  задоволення  внутрішнього 
попиту, факторів впливу на стан промисловості та 
перспективи розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для  виробництва  кондитерської  продукції  вико-
ристовують  вітчизняні  та  імпортні  сировинні 
ресурси, проте зниження якості вітчизняних сиро-
винних ресурсів, нестабільність та сезонна зміна 
цін, велика залежність від постачальників застав-
ляють виробників підвищувати ціну на продукцію. 
Залежно від масштабів виробництва та виду про-
дукції близько 23 собівартості складають затрати 
на енергоресурси.

Середня рентабельність кондитерського вироб-
ництва  дорівнює  приблизно  15–20%.  Близько 
60%  підприємств-респондентів  оцінюють  власну 
діяльність  на  ринку  прибутковою,  30%  –  працю-
ють без збитків та 10% підприємств є збитковими. 
Отже  проблеми  сучасного  стану  кондитерської 
галузі та основних видів її діяльності залишаються 
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невирішеними  і  потребують  подальшого  дослі-
дження.

Основним  споживачем  кондитерських  виробів 
походженням  з  України,  традиційно  є  Російська 
Федерація, куди надходить 59% українського екс-
порту даного виду продукції.

На ринки країн Азії постачається 7,8% україн-
ського експорту кондитерських виробів, на ринки 
країн ЄС – 5,6%, Північної та Південної Америки – 
0,45%,  Африки  –  0,03%,  Австралії  та  Океанії  – 
0,02%.

Підприємства галузі постійно інвестують в роз-
виток галузі близько 200 млн дол. США щорічно. 
На провідних кондитерських фабриках проведено 
повну модернізацію виробництв, встановлені най-
сучасніші виробничі лінії. Значно підвищено техно-
логічність та наукомісткість виробництва.

Галузь  розвивається  в  умовах  жорсткої  вну-
трішньої  і  зовнішньої  конкуренції,  що  сприяє 
постійному  вдосконаленню  управлінських  про-
цесів  та  забезпеченню  високих  світових  стан-
дартів  якості  виробленої  продукції.  На  всіх  про-
відних  підприємствах  галузі  впроваджені  та 
функціонують системи менеджменту якості по версії  
ISO 9001:2000.

Оскільки  об’єм  внутрішнього  споживання  кон-
дитерських виробів є сталим в середньотерміно-
вій перспективі, і внутрішній попит на кондитерські 
вироби майже повністю забезпечений національ-
ними  виробниками,  нарощування  виробництва 
можливе за рахунок збільшення експорту.

Потенційно  можливим  є  доведення  експорту 
продукції  галузі  до  $  2,5-3  млрд,  що  дозволить 
зменшити  девальваційний  тиск  на  національну 
валюту, істотно збільшити податкові надходження 
до бюджету, підвищити зайнятість в галузі на 2%.

Серед передумов розвитку галузі слід виділити 
такі:

–  вирішення  внутрішньоекономічних  проблем 
(подальше  зменшення  регуляторного  тиску,  вдо-
сконалення податкового кодексу тощо);

– зняття обмежень на постачання українських 
кондитерських  виробів,  які  запроваджені  РФ, 
Казахстаном, Білоруссю;

– повна і негайна лібералізація торгівлі конди-
терськими товарами з ЄС в рамках ЗВТ між Укра-
їною і ЄС.

Протягом  2010  –  2013  рр.  в  Україні  спосте-
рігалось  поступове  зростання  обсягу  реалізації 
продукції  харчової  промисловості,  і  така  тенден-
ція  продовжиться  і  надалі.  Частка  кондитерської 
галузі  в  реалізації  харчової  продукції  за  підсум-
ками  2013  року  склала  близько  15%,  при  цьому 
лідером  у  даному  сегменті  було  виробництво 
борошняних кондитерських виробів.

Основними  гравцями  на  українському  кон-
дитерському  ринку  є  Кондитерська  Корпорації 
«ROSHEN»,  Компанія  «Конті»,  Компанія  «АВК», 

Корпорація  «Бісквіт-Шоколад»,  Житомирська 
кондитерська фабрика «ЖЛ», Компанія «Nestle», 
Компанія «Craft Foods», ПАТ «Полтавакондитер», 
Кондитерська фабрика «Лагода» та ЗАТ «Одеса-
кондитер».

Українська  кондитерська  галузь  є  залежною 
від  експорту,  тому  запровадження  торгівельних 
обмежень  з  боку  країн Митного  союзу  негативно 
впливає на  її динаміку та зумовлює пошук нових 
ринків.  Українські  виробники  також  наражаються 
на високі політичні ризики, підтвердженням чому 
слугує  заборона  в  серпні  2013  року  на  ввезення 
продукції компанії «ROSHEN» на територію Росій-
ської Федерації. При цьому в разі підписання Укра-
їною угоди з ЄС, відповідно до якої митні тарифи 
країн Євросоюзу на українську продукцію суттєво 
знижуються,  для  вітчизняних  кондитерів  відкри-
ється  найбільш  місткий  регіональний  ринок,  що 
стимулюватиме  вітчизняну  галузь  до  нарощу-
вання обсягу виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ринок  кондитерських виробів в Україні  є ринком, 
який динамічно розвивається, що зумовлює необ-
хідність вирішення широкого спектра питань – від 
проведення  досліджень  у  галузі  до  формування 
стратегії  діяльності.  Проведення  маркетингових 
досліджень  потребує  відповідного  забезпечення, 
враховуючи те, що підприємства ринку кондитер-
ських  виробів  відчувають  посилення  конкуренції, 
внаслідок чого виникає необхідність оцінки поточ-
ного  та  перспективного  становища  підприємства 
на ринку.

Для  забезпечення  розвитку  ринку  кондитер-
ських  виробів  необхідно  збільшувати  вихід  укра-
їнських фірм на міжнародну арену, забезпечуючи 
при  цьому  досконалу  якість  продукту  та  її  уні-
кальність. Важливим питанням є виготовлення та 
реалізація продукції належної якості у відповідній 
упаковці і в Україні для локальних споживачів, і за 
кордоном, що буде вкрай необхідним у разі вступу 
до ЄС. Необхідно  також  налагодити  стосунки  і  з 
державами,  які  не  досить  лояльно  ставляться 
до  продукції  українського  виробництва.  Хоча, 
і  за  таких  умов  теперішній  стан  ринку  кондитер-
ської промисловості можна визначити стабільним 
завдяки діяльності кількох великих підприємств.

Кондитерські  вироби  є  традиційно  популяр-
ними  в  Україні.  При  рівні  споживання  15,9  кг  на 
душу  населення  на  рік,  країна  є  8-ою  у  світі  за 
споживанням  кондитерських  виробів  на  душу 
населення. Тому, стабільно високий попит на цю 
продукцію  та  достатня  забезпеченість  власними 
сировинними ресурсами сприяли розвитку конди-
терської галузі в Україні.

Аналізуючи стан ринку в Україні, слід зазначити 
широкі перспективи для розвитку вітчизняної про-
дукції, оскільки існуючий на даний момент у країні 
рівень споживання на душу населення має вели-



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

98 Випуск 15. 2017

кий потенціал для зросту. Український ринок наси-
чений  вітчизняним  товаром  даного  виду  продук-
ції  і  має широкий  асортимент.  Крім  того, щороку 
Україна  експортує  значно  більше  кондитерських 
виробів,  ніж  ввозить  з-за  кордону.  Експорт  вка-
зує на широкі можливості сучасного виробництва 
і  збуту  українського  продукту  за  кордон.  Інозем-
ний  асортимент,  представлений  на  вітчизняному 
ринку, вирізняється вузькою спеціалізацією, тобто, 
іншими словами, розрахований лише для замож-
ної верстви населення, що позитивно впливає на 
конкурентоспроможність  вітчизняних  виробників 
шоколаду. Україна, нажаль, не має власної сиро-
винної бази для виробництва шоколаду і змушена 
завозити какао продукти з інших країн. Зростання 
цін  на  імпортні  какао-боби,  какао-продукти  нега-
тивно  впливає  на  цінову  політику  у  шоколадній 
галузі  і  змушує  вітчизняних  виробників  підвищу-
вати  ціни  на  шоколад.  Збільшення  цін  на  шоко-
ладну  продукцію  зменшить  попит  на  даний  вид 
продукції  та  дасть  змогу  закордонним  виробни-
кам  посилити  свій  вплив  на  українському  ринку. 
На нашу думку, вітчизняний ринок кондитерських 
виробів  є  досить  перспективним  та  конкуренто-
спроможним. 

Стабільність  української  кондитерської  галузі 
сьогодні  забезпечують  дев’ять  підприємств,  такі 
як «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Укра-
їна»,  «Полтавакондитер»,  КФ  «Світоч»,  «Жито-
мирські  ласощі»,  корпорація  «Бісквіт-шоколад» 
та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві тре-
тини всієї продукції.

Загалом, кондитерська галузь в Україні є однією 
з  галузей,  які  найшвидше  зростають.  Зростання 
досягається за рахунок розширення внутрішнього 
попиту  та  забезпеченості  країни  основною  сиро-
виною. Особливістю цієї галузі є повна орієнтація 
виробництва на кінцевого споживача.

В  цілому  ж  кондитерська  галузь,  зокрема, 
виробництво  шоколаду,  є  конкурентоздатною  на 
внутрішньому  ринку,  і  поряд  з  тим  намагається 
зробити  свою  продукцію  конкурентоздатною  на 

зовнішньому  ринку.  Проте  позиції  українських 
виробників  на  глобальних  ринках  є  ще  досить 
слабкими.  В  першу  чергу,  це  спричинене  рядом 
проблем,  з  якими  зіткнулися  зараз  українські 
виробники шоколадної продукції.
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