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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Кондитерська галузь є однією із найрозвинутіших галузей у харчовій промисловості України, асортимент продукції якої 

охоплює практично всі групи кондитерських виробів. Аналіз стану і перспектив розвитку кондитерського ринку в Україні 

свідчить, що основним джерелом формування пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво, його продукція становить 

близько 95 % в загальному обсязі.  

Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 компаній, найбільшими з 

яких є такі виробники – кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», корпорація «Бісквіт-Шоколад», 

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські Ласощі», компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014 

року називалось «Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ «Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін. 

[1, с. 46]. За щорічним світовим рейтингом найбільшими кондитерськими компаніями світу визнано «Roshen», 

«Конті», «АВК». 

За даними Candy Industry, компанія Roshen займає в рейтингу 24 місце (мінус одна позиція у порівнянні з 

торішнім ТОП-100). Roshen належить вісім фабрик, на яких працевлаштовані 10 тис. співробітників. Виручка компанії 

в 2016 р. склала 800 млн. дол. На 43 місці – Konti Group з п'ятьма фабриками, 3,8 тис. співробітників і виручкою в 469 

млн. дол. За 2016 рік компанія опустилася на п'ять пунктів. Крім того, AVK Confectionery займає 67 рядок рейтингу. У 

компанії 3 фабрики з 3,5 тис. робітників, річна виручка – 275 млн дол. За підсумками року рейтинг AVK знизилася на 

п'ять сходинок рейтингу. 

На провідних кондитерських фабриках проведено модернізацію, встановлено найсучасніші виробничі лінії, 

значно підвищено технологічність і наукомісткість підприємств. Якість продукції вітчизняних підприємств за 

багатьма параметрами не відрізняється від іноземної, що дозволяє, фактично повністю витіснити конкурентів із інших 

країн. Частка закордонних торгових марок складає лише 5 %. 

Поруч із загальною перспективністю кондитерської галузі, слід зазначити, що досить обмеженими є умови 

розвитку невеликих підприємств. Більшість з них потребують заміни застарілого обладнання та впровадження нових 

технологій при нестачі власних коштів [2]. Тому виробництво й надалі концентруватиметься в найбільших 

корпораціях. Для невеликих фірм потрібно вирішити фінансові проблеми за рахунок залучення інвестицій. 

За 2014-2016 роки виявлено наступні проблеми, що гальмують розвиток підприємств кондитерської галузі: 

 урядові обмеження на експорт продукції до Російської федерації –  спричинили зменшення обсягів 

виробництва та вимагають пошуку нових ринків збуту; 

 військові дії в Східній Україні – зупинено виробництво на Маріупольській кондитерській фабриці. Окрім 

того, виробничі потужності компанії «Конті» завантажені лише на 40 %. Найбільше постраждала компанія «А.В.К.», 

оскільки  зупинено виробництво в Луганську та Донецьку; 

 нові технології та запуск високоякісних кондитерських виробів здійснюють лише лідери кондитерського 

ринку, що забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції; 

 високий рівень залежності від експорту – запровадження торгівельних обмежень негативно впливає на 

динаміку розвитку кондитерської галузі та зумовлює пошук нових ринків. 

Для підтримки конкурентоспроможності та фінансової стійкості, а також для розвитку виробничо-господарської 

діяльності підприємства і недопущення кризових ситуацій необхідно удосконалювати, а на деяких підприємствах 

фактично запроваджувати стратегічне управління, де вихідним елементом є формування або удосконалення 

конкурентних стратегій. У сучасних умовах вони можуть бути дієвим засобом подолання кризи, мінімізації її 

наслідків та недопущення у майбутньому 
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