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У статті досліджено функціонування кондитерського виробництва, як одного з сегментів харчової про-
мисловості на макрорівні. Автори розглядають особливості сучасного стану ринку кондитерських виробів у 
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Постановка проблеми. Харчова промис-
ловість є однією з найважливіших складових 
економіки будьякої держави. Актуальність 
розвитку цієї галузі промисловості в Україні 
пов’язана з тим, що вона є найважливішою 
ланкою продовольчого комплексу держави, що 
грає провідну роль у вирішенні питання забез-
печення населення харчовими продуктами в 
асортименті та обсягах, достатніх для форму-
вання правильного і збалансованого раціону.

За даними Державної служби статистики 
кондитерське виробництво є одним з най-
більш великих (за обсягами випуску продук-
ції) сегментів харчової промисловості, що 
виготовлює кондитерські вироби на спеціалі-
зованих фабриках, в цехах хлібокомбінатів, 
консервних заводах і харчокомбінатах.

Кондитерський ринок має ряд особливос-
тей, що відрізняють даний вид виробів від 
інших видів харчових продуктів.
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Таблиця 1
Рейтинг кондитерських компаній світу у 2017 р. [7]

Обсяг продажів 
(млн. дол.)

Кількість працівників 
(осіб)

Кількість 
фабрик

1. Mars (Віржінія, США) 18000 34000 52
2. Mondelez International  
(Іллінойс, США) 12900 100000 156

3. Ferrero (Італія) 10637 33245 22
4. Meiji Co.Ltd (Японія) 9850 10805 7
5. Nestle (Швейцарія) 9138 335000 436
6. Hershey (Пенсильванія, США) 7461 22000 18
…
24. Roshen (Україна) 800 10000 8
…
43. Konti Group (Україна) 469 3792 5
…
67. АВК (Україна) 275 3500 3
…

Сказане доводить високу актуальність 
теми дослідження.

Аналіз публікацій. Дослідження осо-
бливостей діяльності підприємств кондитер-
ської галузі та розвитку ринку кондитерських 
виробів в Україні є предметом зацікавле-
ності з боку вченихекономістів. Серед них, 
зокрема, А.О. Гагаріна [1], О.С. Галушко [2], 
М.А. Закревська [3], О.І. Мозгова [4], І.І. Полі-
щук [5], Р.В. Федорович [6] та інші. Вони нау-
ково обґрунтували та теоретично довели, що 
вивчення кондитерського виробництва, як 
сегменту харчової промисловості, є необхід-
ним заходом для подальшого його розвитку 
та економіки країни в цілому.

Мета статті: дослідження функціонування 
кондитерського виробництва в світі і в Україні 
та розгляд змін, що відбувалися в діяльності 
даного сегменту харчової промисловості про-
тягом 20162017 років.

Виклад основного матеріалу. Конди-
терська промисловість в усьому світі від-
носиться до традиційних галузей еконо-
міки. Вона є однією з найбільш привабливих 
сегментів харчової промисловості, в якому 
спостерігається достатньо динамічний роз-
виток. Але, не зважаючи на позитивне зрос-
тання, вона зіштовхується з низкою про-
блем, особливо це спостерігається останнім 
часом. 

На ринку кондитерської продукції у 
2017 році намітилися такі глобальні тенденції:

– конкуренція на кондитерському ринку 
посилюється, тому що знижується зростання 
споживання кондитерської продукції на світо-
вому ринку;

– найбільші кондитерські компанії освоїли 
європейський ринок максимально можливо в 
нинішніх умовах;

– обсяг споживання кондитерських виробів 
на основі цукру продовжує скорочуватися.

Серед національних ринків кондитерських 
виробів найбільшими є США (20 % світових 
продаж). Далі йдуть ринки Німеччини, Вели-
кобританії і Японії, кожен з яких майже втричі 
менший, ніж ринок США. Росія, не зважаючи 
на велику чисельність населення, перебуває 
лише на 5му місці і відповідає менш ніж за 
5 % всесвітніх продажів.

Західна Європа залишається світовим 
лідером продажів. Однак поступово відбу-
вається зсув акцентів на менш розвинені та 
більш перспективні ринки.

У світі існує рейтинг кондитерських компаній 
Candy Industry Global Top 100, який складається 
на підставі річних даних про виторг від продажів 
продукції, про кількість працівників, асортимент 
і виробничі активи компаній, що публікуються 
в корпоративних звітах, маркетингових дослі-
дженнях і доповідях аналітиків (табл. 1).

За офіційними даними Top100 – 2017 року 
лідерство в першій десятці рейтингу утримує 
американська компанія Mars, виручка якої, в 
порівнянні з результатами 2016 року, знизи-
лася до 18 млрд. дол. Друге місце залиши-
лося за Mondelez International, продажі якої 
так само знизилися до 12,9 млрд. дол. Ком-
панія Ferrero посіла третє місце. Її продажі 
склали 10,637 млрд. дол.

Світову сотню замикає компанія Ragolds 
GmbH з Німеччини – 120 млн. дол. чистого 
доходу.
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Слід зазначити, що у даному рейтингу при-
сутні також українські кондитерські компанії. 
Так, серед вітчизняних виробників найпо-
тужнішим визнано Roshen. Корпорація за рік 
опустилася з 22 на 24 місце. Однак чистий 
прибуток залишився колишнім – 800 млн. дол.

Konti Group посунулася в рейтингу на п'ять 
позицій і посіла 43 місце. Чистий прибуток – 
469 млн. дол., що на 1 % менш торішнього 
показника.

АВК знаходиться на 67 сходинці (в минулому 
році було 62). Чистий прибуток в 275 млн. дол.

В Україні кондитерська галузь почала роз-
виватися ще з кінця XIX в. Вже в той час нара-
ховувалось 48 фабрик, але вони були мало-
потужні. Зараз кондитерський сегмент набув 
значних масштабів розвитку. Так, дві третини 
всього ринку України і три чверті експорту 
контролюють: “Roshen”, «АВК», «Конти», 
«Світоч» (Nestle), «Монделис Україна», 
«БісквітШоколад», «Житомирські ласощі», 
«Полтавакондитер».

На сучасному етапі розвитку економіки під-
приємства кондитерської промисловості існу-
ють в умовах високої конкуренції, як з боку 
вітчизняних виробників, так і з боку іноземних 
підприємств. А протягом останніх 1012 років 
можна спостерігати, в першу чергу з еконо-
мічних причин, активне злиття вітчизняних та 
іноземних ресурсів.

За даними аналізу офіційної статистичної 
інформації в Україні, починаючи з 2014 року, 
ринок кондитерських виробів показує тенден-
цію до зниження (рис. 1). У 2015 році компанії 

не втрачали прибуток за рахунок підвищення 
цін, шоколадні вироби подорожчали на тре-
тину. Якщо до кризи 2014 року преміум сег-
мент давав 2125 % прибутку, і компанії навіть 
відмовлялися від випуску дешевших марок на 
користь дорогих, то зараз ситуація змінилася.

За січеньгрудень 2017 року у порівнянні з 
аналогічним періодом 2016 року виробництво 
шоколаду та готових харчових продуктів, що 
містять какао збільшилося на 3,3 % (виро-
блено 177 тис. тонн), а виробів кондитерських 
цукрових – зменшено на 1,0 % (вироблено 
180 тис. тонн).

Основним інструментом для визначення 
належності та упорядкування інформації про 
виробництво різних видів промислової про-
дукції слугує Номенклатура продукції промис-
ловості, яка гармонізована з Класифікацією 
видів економічної діяльності (КВЕД), Цен-
тральною статистичною класифікацією про-
дукції (СКП), УКТНЗЕД та міжнародними ста-
тистичними класифікаціями. 

В Україні з 1 січня 2012 р. набула чинності 
КВЕД ДК 009 : 2010, за якою до продукції під-
приємств кондитерської промисловості (клас 
15.84/10.82) включають [9]: 

15.84.1 виробництво какао (у вигляді 
порошку, масла, жиру, пасти);

15.84.2 виробництво шоколаду та цукро-
вих кондитерських виробів:

– шоколад та шоколадні кондитерські 
вироби;

– драже та таблетки;
– цукрові кондитерські вироби;
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Шоколад та готові харчові
продукти, що містять какао (крім
какао-порошку підсолодженого),
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ч. шоколад білий), що не містять
какао

Рис. 1. Виробництво продукції підприємств кондитерської промисловості  
в Україні за 2010-2017 рр.1

Джерело: складено авторами за [8]
1 20142017 роки надаються без урахування тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції.
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– жувальна гумка;
– халва, глазуровані фрукти і горіхи.
Здійснити оцінку динаміки виробництва та 

реалізації продукції підприємств кондитер-
ської промисловості, як і інших промисло-
вих підприємств, можна за допомогою низки 
показників (табл. 2).

Окремим напрямом вивчення динаміки 
виробництва та реалізації продукції про-
мислових підприємств, як на мікрорівні, так 
і макрорівні, є оцінка та аналіз сезонності. 
Найпоширенішим методом кількісної оцінки 
сезонності у динаміці явища є побудова сезон-
ної хвилі, яку утворюють індекси сезонності. 
За даними щомісячних рівнів ряду динаміки 
показник індексу сезонності обчислюють від-
повідно до кожного місяця року за формулою:

I
y

yS
i= ⋅100 ,                     (6)

де у і – середня для кожного місяця міні-
мум за три роки; 

y  середньомісячний рівень для кожного 
ряду.

У табл. 3 відображено динаміку реалізації 
какао, шоколаду та цукрових кондитерських 
виробів в Україні протягом 2015–2017 років 
(щомісячно) та розраховані індекси сезон-
ності.

Як свідчать дані, починаючи з вересня кож-
ного року обсяг реалізації какао, шоколаду 
та цукрових кондитерських виробів в Україні 
суттєво зростає. Також можна спостерігати, 
що пік зростання припадає на листопад, після 
чого попит й, відповідно, і обсяг реалізації 
поступово зменшується до найменших зна-
чень, здебільшого у червні.

Наочно сезонна хвиля обчислення індексу 
сезонності представлена на рис. 2.

Таблиця 2
Вивчення динаміки обсягу продукції підприємств кондитерської промисловості [10, с. 69]

Показник Методика розрахунку і зміст показника

Індивідуальний індекс 
фізичного обсягу продукції 

для окремих підприємств: i q

qq = 1

0

,                                               (1) 

де q0  і q1  кількість продукції, виробленої за базисний і звітний 
період відповідно 

Загальний індекс  
фізичного обсягу продукції

I
q p

q p

q p
i

q p

i q p

q pq
p q= = =∑

∑
∑
∑

∑
∑

1 0

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

                                                   (2) 

може обчислюватися і як середній арифметичний з індивідуаль-
них, що характеризують зміну обсягу продукції в натуральному 
виразі

Показник виконання 
завдання за асортиментом

К
q p

q pас
пл

=
′

′
∑
∑

                                                                                   (3) 

в основу розрахунку коефіцієнта виконання завдання з асорти-
менту покладено метод заліку: величина фактичного обсягу про-
дукції порівнюється з плановим обсягом. До того ж, при неви-
конанні завдання з будьякого виробу в залік за ним береться 
вартість фактичного обсягу, а за виробами, завдання щодо яких 
виконано чи перевиконано, – вартість планового завдання

Індекс сортності

I
pq

p qсорт
пл

=
′

⋅ ′
∑

∑
                                                                              (4) 

характеризує рівень сортності продукції з урахуванням фак-
тичного співвідношення фізичних обсягів реалізованої продук-
ції відповідного сорту, приведених до обсягу продукції першого 
(вищого) сорту

Коефіцієнт ритмічності 
К

q
qритм
пл

. =
′Σ

Σ
,                                                                                  (5) 

в залік ритмічності роботи підприємства включають фактичний 
випуск продукції на рівні не вищому від планового
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Висновки. Дослідження продемонстру-
вало, що кондитерський ринок у світі, а осо-
бливо України, в останні роки має тенденцію 
до змін. 

До основних факторів, які негативно впли-
вають на розвиток вітчизняного кондитер-
ського сегменту є девальвація гривні, падіння 
купівельної спроможності населення, вій-
ськовий конфлікт на сході України, а також 
закриття традиційних ринків збуту в країнах – 
членах СНД. Великі гравці втратили свої під-
приємства на сході країни, що призвело до 
внутрішнього переформатування галузі.

Але, слід відзначити, що у 2017 році про-
стежується тенденція до відновлення вироб-
ництва кондитерської продукції в Україні. 

Рис. 2. Сезонна хвиля реалізації какао, шоколаду та цукрових 
кондитерських виробів (зміна індексів сезонності протягом року) 

Джерело: побудовано авторами
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В цілому кількість вироблених солодощів 
незначно зросла в порівнянні з 2016 р. – на 
1,4 %. При цьому найбільш активними вияви-
лися підприємства, які до цього не входили в 
топпереліці галузі.

В умовах кризи, підприємства кондитер-
ської галузі диверсифікують виробництво, 
знаходячи нові напрямки і способи розвитку.

Для того, щоб й надалі розвивався даний 
сегмент харчової продукції, вітчизняним 
виробникам варто звернути особливу увагу 
на такі напрямки, як ринки США, Великобри-
танії, Німеччини, Польщі та країн Балтії.

Також слід не забувати про країни Азії, в 
першу чергу – Китай, Таїланд, Південна Корея 
та В’єтнам.

Таблиця 3
Розрахунок індексів сезонності реалізації какао, шоколаду  

та цукрових кондитерських виробів в Україні протягом 2015-2017 років (щомісячно) 

Рік 
Обсяг реалізованої продукції (какао, шоколаду  
та цукрових кондитерських виробів), млн. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 885,9 977,4 1160,9 1057,8 959,8 907,4 988,0 1103,0 1388,4 1557,9 1726,7 1662,0
2016 1000,5 1123,0 1225,7 1197,8 978,9 950,8 959,3 1252,0 1477,6 1672,2 1845,5 1855,8
2017 1031,0 1339,1 1546,3 1428,3 1173,7 1080,0 1162,0 1162,0 1408,5 1927,3 1996,9 2013,6
Всього 2917,4 3439,5 3932,9 3683,9 3112,4 2938,2 3109,3 3517,0 4274,5 5157,4 5569,1 5531,4
Середній 
рівень, yi

972,5 1146,5 1311,0 1228,0 1037,5 979,4 1036,4 1172,3 1424,8 1719,1 1856,4 1843,8

Is, % 72,7 85,7 98,0 91,8 77,5 73,2 77,5 87,6 106,5 128,5 138,7 137,8
Джерело: складено та розраховано авторами за [8]
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