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СУЧАСНИЙ СТАН КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Харчова промисловість України є однією з найбільш привабливих галузей 

національної економіки. За даними Державної служби статистики України частка виробленої 

продукції харчової промисловості в загальному обсязі продуктів промисловості за 

підсумками 2018 року складає 15,3% , а за підсумками 2019 року – 14,1%. Однією з найбільш 

розвинутих галузей харчової промисловості є виробництво кондитерських виробів. Частка 

реалізованих готових виробів кондитерської галузі в харчовій промисловості за підсумками 

2018 року складає 13,0%, а за підсумками 2019 року – 12,7% 1. В останні роки 

кондитерський ринок в Україні потерпів суттєвих змін, спричинених економічною кризою, 

що стала наслідком пандемії вірусу Covid-19, зменшенням купівельної спроможності 

населення, підвищенням цін на товари, складною ситуацією на сході України. 

Кондитерська промисловість є галуззю, що орієнтована на задоволення додаткових 

потреб громадян, тому вона більше за інші схильна до значних коливань і характеризується 

відносно нестабільним попитом, суттєво залежить від рівня життя населення, який стрімко 

скорочується. Ці фактори в сукупності визначили основні тенденції у зміні обсягів 

виробництва кондитерської продукції. 

Відбулись незначні зміни і в структурі виробництва продукції кондитерської галузі. 

Як свідчить аналіз ринку кондитерських виробів в Україні, не вся продукція однаково 

вигідна для виробників. У натуральному вираженні більше половини (55,3%), солодощів, що 

випускаються – це борошняні вироби, шоколадні продукти разом займають 23,6% в 

загальному обсязі. Якщо ж розглянути структуру цього ринку в грошовому вираженні, то 

26,6% його обсягу в 2018 році було забезпечено за рахунок продажів шоколадних плиток, 

виручка від печива і бісквітів склала 19,5%, ще 17,3% додали шоколадні цукерки, а на 

четвертому місці з часткою 15% виявилися шоколад в коробках і пакетах 2. 

Кондитерський ринок України насичується, в основному, за рахунок внутрішнього 

виробництва, про це свідчать дані Держслужбстату 1.  
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Рис. Частка вітчизняної та імпортної продукції в структурі ринку в Україні в 

натуральному вимірі, % 

Джерело: сформовано автором на основі 1 

 



Дана динаміка свідчить про те, що вітчизняні товаровиробники левову частку 

виробленої продукції реалізують на внутрішньому ринку. Для втримання своїх позицій на 

зовнішньому ринку їм потрібно виготовляти продукцію, сертифіковану за міжнародними 

стандартами якості. 

Кондитерський ринок України з його високою конкуренцією вимагає від своїх 

суб’єктів проведення продуманої цінової політики. Найбільше в 2018 році виграли ті, хто 

стримував бажання підняти ціни, вкладався в рекламу, вносив цікаві для споживачів зміни в 

асортиментну лінійку. Прикладом може слугувати успішне просування шоколадного 

батончика Snickers Super +1. 

З іншого боку, ринок кондитерських виробів України навчив покупців уважніше 

ставитися до вибору солодкої продукції. Тепер фокуси виробників з керуванням ціною за 

рахунок зниження ваги, збільшення обсягу пакувальної коробки або спрощення рецептури 

вже не проходять, а розглядаються як спроба обману, що тут же негативно відображається на  

репутації компанії. 

Сьогодні підприємства-лідери в сегменті кондитерського ринку сертифіковані 

відповідно до міжнародної системи менеджменту якості ISO 9000, ISO 22000 та 

міжнародним стандартом IFS – новим міжнародним стандартом виробництва харчових 

продуктів, ціль якого допомогти підприємствам харчової галузі в забезпеченні високої якості 

продукції, що виробляється, і дає можливість продажів продукції в торгові мережі країн ЄС 

3. 

Окрім регулювання якості, важливим є аналіз інших сприятливих факторів для 

зростання попиту на продукцію. Так, кондитерський сегмент є матеріаломістким, оскільки 

основну частину собівартості продукції становлять витрати на матеріали. До них відносяться 

цукор, борошно, молоко, масло, какао. Тому зростання цін на сировину становить загрозу 

для підприємств кондитерського сегменту.  

Крім того, для шоколадних виробів основним компонентом є какао-боби, які не 

виробляються в Україні, а імпортуються. На світовому ринку какао-боби є дефіцитним 

товаром, а з урахуванням девальвації національної валюти для підприємств кондитерської 

галузі витрати на сировину зросли в декілька разів, що призвело, в свою чергу, до 

підвищення цін на кондитерську продукцію, що обумовлює зниження попиту на неї [4]. Цей 

фактор та зниження купівельної спроможності населення в останні роки треба враховувати 

та шукати напрями підвищення попиту. 

Розширення ринків збуту є одним з пріоритетних завдань українських виробників в 

кондитерському сегменті. Ринок ЄС є достатньо насиченим, що обумовлює необхідність 

пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 
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