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У статті обгрунтовано важливість для економіки України кондитерської промисловості, яка полягає у значній
частці в загальних обсягах виробництва і реалізації харчової продукції, експортному потенціалі та обсягах податко(
вих надходжень, які вона забезпечує. Досліджено стан та тенденції розвитку кондитерської промисловості в Україні
та світі. Визначено основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ефективність діяльності підприємств і
галузі в цілому. Розглянуто причини скорочення виробництва основних видів кондитерської продукції. Сформовано
класифікацію резервів підприємств кондитерської промисловості, яка дозволить оптимізувати процес їх роботи.

The article gives proof of confectionery industry importance for Ukraine's economy, which makes up a significant
share in the overall production and selling of food(processing industry products. Exporting potential and taxation income
volume provided with the confectionery branch is also pointed out. Condition and tendencies of confectionery industry
development are investigated both in Ukraine and in the world. The principal foreign and national factory influencing
the effective activities of the enterprises and the branch itself are defined in general. The main reasons for reduction of
production some kinds of confectionery products are considered as well. Reserves classification of confectionery industry
enterprises are formed, that will make it possible to increase their capacity for work.
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лузей економіки. Вона безпосередньо задіяна
у формуванні експортного потенціалу країни
та його поширення на світових ринках.
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Розвиток кондитерської промисловості на
сьогодні належить до одного з найбільш акту�
альних напрямів розвитку української еконо�
міки. Особливої уваги потребує питання роз�
ширення ринків збуту вітчизняної продукції за
межами країни. Багато науковців, дослідників
та представників владних структур звертають
свою увагу на цю проблему. Проте досі зали�
шається відкритим питання щодо курсу розвит�
ку цього сектору.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема закріплення українських позицій

на міжнародному ринку є досить актуальною
для економіки, нею займається чимало фахівців
з різних галузей науки. Серед них економіко�
екологічні аспекти розглядають, Кроніковсь�
кий Д.О. [1], О.В. Шкурупій [2], Мартиновсь�

кий В.С. [3], Д.Ф. Крисанов [4], Мосальов А.І.
[5] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності

виходу вітчизняних підприємств кондитерської
промисловості на світові ринки з урахуванням
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останні п'ять років ринок содощів активно
розвивається у багатьох країнах. Так, за дани�
ми Міністерства сільського господарства США,
світовий ринок кондитерських виробів досяг
рекордного обсягу в 200 млрд дол. у 2015 році
[6]. Нарощенню загального обсягу ринку спри�
яло зростання попиту на кондитерські вироби
на ринках, що розвиваються, зокрема на Близь�
кому Сході, в Африці, Латинській Америці,
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Рис. 1. Споживання солодощів на одного жителя, кілограмів на рік

Джерело: [6].

  
  

  
 2015 

,  . 
1 Mars Inc ( ) 18,400
2 Mondel z International ( ) 16,691
3 Nestl  SA ( ) 11,041
4 Ferrero Group ( / ) 9,757
5 Meiji Co Ltd ( ) 8,461 
6 Hershey Co ( ) 7,422
7 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG ( ) 4,171
8 Arcor ( ) 3,000 
9 Ezaki Glico Co Ltd ( ) 2,611
10 Yildiz Holding ( ) 2,144

Таблиця 1. Провідні виробники кондитерської продукції
в 2015 році

Джерело: [7].
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Східній Європі та Азіатсько�Тихоокеанському
регіонах. Проте традиційно лідерами по спожи�
ванню солодощів є європейські країни (рис. 1).

Після Європи найбільше споживання со�
лодкої продукції спостерігається в Північній
Америці та Азіатсько�Тихоокеанському ре�

гіоні. Проте світовим лідером з виробництва
солодощів все ж є американська компанія
"Mars" (табл. 1).

Також у рейтинг "ТОП�100 Candy Industry
2015" потрапили три українські кондитерські
компанії й посіли такі місця: 22 — Кондитерсь�
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Джерело: [8].

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість станом
на 31.12.2014, млн дол. США
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Таблиця 2. Фактори впливу на роботу кондитерської галузі

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9; 10; 11].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2016

89

ка корпорація "Roshen", 42 — ПрАТ "Конті" та
60 — ПрАТ "АВК".

У той час в Україні кондитерська промис�
ловість є однією із основних та швидко зрос�
таючих галузей економіки. Поточні обсяги
виробництва продукції цієї сфери дозволя�
ють не тільки забезпечувати потреби внутрі�
шнього ринку, а й створюють значний експор�
тний потенціал (вітчизняні кондитери екс�
портують свою продукцію більше ніж у 50
країн світу).

Особливостями галузі являється те, що:
— продукція, користується постійним по�

питом;
— галузь має тісні інтеграційні зв'язки із

сільським господарством, тобто підвищення
ефективності функціонування підприємств, що
до неї належать, неможливе без вирішення про�
блем, які наявні в аграрному секторі;

— ринок характеризується значною єм�
ністю, що робить кондитерську промисловість
достатньо привабливою для інвестицій.

Важливість кондитерської промисловості
для економіки України обумовлена її питомою
вагою в загальних обсягах виробництва і реа�

лізації харчової продукції, експортним потен�
ціалом та обсягами податкових надходжень,
які вона забезпечує.

Так, за даними Державної служби статис�
тики України, у 2014 році кондитерська промис�
ловість займає друге місце за обсягами прямих
іноземних інвестицій у харчову промисловість
серед усіх напрямків даної галузі і складає 602,9
млн дол. США (рис. 2).

Не зважаючи на швидке зростання галузі,
рівень та перспективи розвитку української
кондитерської промисловості залежать від ве�
ликої кількості факторів (табл. 2).

З цього можна зробити висновок, що фак�
тори, які впливають на створення умов для фун�
кціонування кондитерського ринку переважно
є негативними. А отже, для ефективності його
розвитку необхідно зменшити вплив цих фак�
торів або ліквідувати їх.

З метою отримання загальної картини су�
часного стану кондитерської промисловості
необхідно дослідити тенденції її розвитку в
цілому (табл. 3).

За останні роки виробництво кондитерсь�
кої продукції в Україні значно скоротилося.

  2011 2012 2013 2014 2015 
   2586 2143 1262 2053 1459 

    2327 2143 1262 2053 1459 
    ,    344 341 331 235 183 

   (  . .  ), 
    230 218 202 186 190 

    374 392 388 299 249 

Таблиця 3. Виробництво основних видів кондитерської продукції
за 2011—2015 роки, тис. т.

Джерело: [12].
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Рис. 3. Співвідношення експорту та імпорту кондитерських виробів у вартісному виразі,
млн дол. США.

Джерело: [13].
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Серед причин такої тенденції: скорочення
внутрішнього попиту на продукцію, згортан�
ня зовнішніх ринків, зупинка або зниження
обсягів виробництва кондитерської про�
дукції.

Одним з основних показників, що впливає
на ефективність функціонування галузі є спів�
відношення експорту та імпорту кондитерських
виробів.

Українська кондитерська промисловість є
залежною від експорту, тому запровадження
торгівельних обмежень з боку ряду країн, що
були традиційними закордонними ринками
збуту українських кондитерських виробів, не�
гативно впливає на її динаміку та зумовлює по�
шук нових напрямів (рис. 3).

Українські виробники також наражаються
на високі політичні ризики, підтвердженням
чому слугує заборона на ввезення всіх конди�
терських виробів із України на територію Ро�
сійської Федерації починаючи з вересня 2014
року [14].

Також значно впливає на підвищення екс�
порту встановлення зони вільної торгівлі між
ЄС та Україною, відповідно до якої митні та�
рифи країн Євросоюзу на українську продук�
цію суттєво знижуються. Тобто для вітчизня�
них кондитерів відкриється найбільш місткий
регіональний ринок, що стимулюватиме вітчиз�
няну галузь до нарощування обсягу виробниц�
тва.

З іншого боку, кондитерський ринок Євро�
союзу є досить насиченим, що потребує від ук�
раїнських виробників розширення власного
асортименту, а також приведення якості про�
дукції до європейських стандартів, причому
для конкурування з європейською продукцією
не тільки на зовнішньому ринку, а й на внутрі�
шньому.

При цьому вітчизняні кондитери отриму�
ють можливість поступово відкривати вироб�
ничі майданчики на території інших країн, що

дозволить кондитерській промисловості ста�
ти першою транснаціоналізованою галуззю в
Україні.

Проте у цьому випадку виникають і нега�
тивні для вітчизняної економіки наслідки.
Враховуючи, що на експорт спрямовано до
третини кондитерської продукції, постає
проблема з повернення ПДВ, що стримує роз�
виток вітчизняної кондитерської галузі і не�
гативно відображається на забезпеченні
діяльності українських кондитерів оборотни�
ми коштами.

Ще одним не менш важливим фактором
впливу є зростання тиску транснаціональних
корпорацій на вітчизняний ринок. Діяльність
ТНК на українському ринку має як позитивні,
так і негативні наслідки (табл. 4).

Іноземним лідером на українському ринку
кондитерських виробів є компанія "Nestlе", яка
проводить активну економічну та соціальну
політику для розвитку галузі. Але вона стра�
тегічно націлена на посилення своїх позицій,
що зазвичай реалізуються через механізм мо�
нополізації [16].

На ефективності функціонування кон�
дитерської галузі позначається і чутливість
виробників до стану ринків сировини, зок�
рема, цукру та какао�бобів. Останні є ім�
портною сировиною, тобто, вітчизняні кон�
дитери є досить вразливими до валютних
ризиків.

Тенденцією останніх років є зростання
вартості какао�бобів на світовому ринку,
тому вітчизняним виробникам необхідно
враховувати підвищення собівартості кон�
дитерських виробів з вмістом какао�про�
дуктів.

При цьому слід зазначити, що виробницт�
во борошняної та цукрової кондитерської
продукції цілком забезпечується вітчизняною
сировиною. В той же час варто зазначити, що
останні роки відзначаються нестабільністю

    
           

           
  

      -
  ,  , 

     

         
 ,   ,  

        
   

       
   

       
   

   , ,   
        

      
  

     
   

      
   

Таблиця 4. Вплив діяльності іноземних ТНК на кондитерську галузь

Джерело: [15].
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оптових цін на цукор вітчизняного виробниц�
тва. Враховуючи подорожчання сировини, оп�
тимізація собівартості продукції є важливим
для досягнення конкурентних переваг на рин�
ку. В умовах гострої конкуренції на ринку, ви�
робник кондитерської продукції повинен ви�
гідно виділятися на фоні подібних підпри�
ємств.

Значний вплив на сегментацію ринку кон�
дитерських виробів має і проведення антитеро�
ристичної операції на сході країни. У зоні про�
ведення АТО в попередні роки вироблялося до
180 тис. тонн кондитерської продукції, що ста�
новило близько 18% від загального обсягу ви�
робництва в Україні [12]. У 2014 р. обсяги ви�
робництва в Донецькій і Луганській областях
скоротилися в три рази, і зараз виробництво
кондитерських виробів на підконтрольній бо�
йовикам території не здійснюється. Найбільше
це впливає на такі компанії, як "Конті" та "АВК",
чиї виробничі потужності розташовані на сході
країни.

Зараз єдина компанія, яка розвивається на
внутрішньому ринку — корпорація "Roshen".
Вона також вже тривалий час постачає свою
продукцію на експорт у європейські країни,
зокрема, Нідерланди, Литву, Естонію, Молдо�
ву, а також у Японію, Китай та США.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Наразі кондитерський ринок України є ви�

сококонкурентним та насиченим. Проте се�
ред усіх вітчизняних компаній спостерігаєть�
ся тенденція до скорочення продажів у зв'яз�
ку зі зменшенням попиту на кондитерські ви�
роби. І оскільки рівень споживання соло�
дощів в Україні є значно нижчим, ніж, на�
приклад, у країнах ЄС, що зумовлюється
низьким порівняно з європейським рівнем

доходу, доцільно експортувати продукцію в
інші держави.

Вихід українських підприємств на зовнішні
ринки можливий при більш ефективному вико�
ристанні їх резервів. Зокрема заохочення но�
вих споживачів можливе за рахунок випуску
нових видів продукції, зменшення її вартості,
удосконалення рекламної та маркетингової
політики, державної підтримки орієнтованих
на експорт підприємств (табл. 5).
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