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Анотація. Висока конкуренція та багатолітній досвід відомих світових 

виробників кондитерських виробів заважає українському виробнику вийти в 

лідери на міжнародному кондитерському ринку. Хоча український 

кондитерський ринок є досить розвиненим, проте запровадження торгівельних 

обмежень та перенасиченість міжнародного ринку часто стають на заваді 

виходу українських брендів в лідери. Щоб утримати свої позиції на ринку, 

виробникам необхідно слідкувати  за тенденціями, заохочувати споживачів за 

рахунок новинок продукції, сильних маркетингових ходів, пошуку нових ринків 

збуту. На сьогоднішній день виробникам кондитерських виробів необхідні 

довгострокові інвестиції для випуску якісної та затребуваної продукції. 
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сегмент ринку, експортно-імпортні операції. 

Annotation. High competition and long experience of world-known 

manufacturers of confectionery prevents Ukrainian producer to become a leader in 

the international confectionery market. Although the Ukrainian confectionery market 

is well developed, but the introduction of trade restrictions and saturation 

international market often hinder the entry of Ukrainian brands as leaders. To keep 

its position in the market, manufacturers must follow the trends encourage consumers 



through new products, strong market moves, search for new markets. Today the 

producers of confectionery long-term investments needed to produce quality and 

requested product. 
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На сьогоднішній день міжнародний кондитерський ринок є надзвичайно 

різноманітним. Він поділяється на три сегменти: шоколадний, не шоколадний 

та сегмент жувальної гумки. Більшу частину ринку займає сегмент шоколадних 

виробів (понад 60 %)[1]. 

За даними компанії PR Newswire у 2015 році п’ятірку лідерів на 

міжнародному кондитерському ринку складали:  Mars Incorporated, Nestle 

SA, The Ferrero Group, Cadbury і Mondelez International (табл. 1) [2]. 

 

Таблиця 1 

Лідери світового кондитерського ринку у 2015 році 

№ Кондитерська компанія Продажі млрд. дол. 

США 

1 Mars Inc. (Virginia USA) 16,50 

2 Nestlé SA (Vevey, Switzerland) 11,39 

3 Ferrero Group (Piedmont, Italy) 8,99 

4 Cadbury PLC( London, UK) 8,81 

5 Mondelez International (Illinois USA) 8,33 

                 

Поряд із зазначеними в табл.1 компаніями, високого рівня розвитку та 

значної популярності здобули такі компанії, як The Hershey Company, 

Lindt & Sprüngli, WM. Wrigley JR. Company, Orkla ASA, Perfetti Van Melle SpA. 

Разом всі перераховані компанії займають близько 54% світового ринку 

кондитерських виробів. 

Через рік ситуація на міжнародному кондитерському ринку дещо 

змінилася (табл.2) [3]. 



 

Таблиця 2 

ТОП-10 кондитерських компаній за підсумками 2016 року 

№ 
Кондитерська компанія 

Чисті продажі, млрд. 

дол. США 

1 Mars Inc. (США)  18,400 

2 Mondelez International Inc. (США) 16,691 

3 Nestle SA (Швейцарія) 11,041 

4 Ferrero Group (Італія) 9,757 

5 Meiji Co. Ltd. (Японія) 8,461 

6 Hershey Co. (США) 7,422 

7 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 4,171 

8 Perfetti Van Melle Spa (Нідерланди) 3,400 

9 Haribo GmbH & Co. K.G. (Німеччина) 3,180 

10 Arcor (Аргентина) 3,000 

 

Місце Nestlé зайняла компанія Mondelez International Inc., тим самим 

витіснивши інші компанії на позицію нижче. З табл. 2 видно, що всього за рік в 

десятку успішних виробників кондитерської галузі ввійшли такі компанії як 

Meiji Co. Ltd. (Японія), Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, Haribo GmbH & 

Co. K.G. (Німеччина) та ін. 

Для українських виробників існує багато проблем щодо виходу на 

міжнародний ринок: жорстка конкуренція з боку потужних світових компаній, 

обмежені фінансові можливості національних кондитерських підприємств 

тощо. Але незважаючи на це, ринок українських кондитерських виробів є 

досить перспективним. В табл. 3 наведені показники, що характеризують стан 

експортно-імпортних операцій українських виробників кондитерських виробів 

за 2016 рік [4].  

 



Таблиця 3 

Динаміка структури експорту-імпорту цукристих кондитерських виробів і 

цукру у 2016 році (млн. дол. США) 

Місяць Експорт Імпорт Місяць Експорт Імпорт 

Січень 11,6 2,6 Липень 16,9 3,0 

Лютий 13,0 2,7 Серпень 14,7 3,2 

Березень 18,4 2,4 Вересень 13,0 3,2 

Квітень 19,2 2,5 Жовтень  12,9 2,8 

Травень 15,0 2,2 Листопад 10,4 3,7 

Червень 15,1 2,6 Грудень 9,4 3,9 

 

Як видно з табл. 3 загальна сума експорту складає 169,6 млн. дол. США, в 

той час як, сума імпорту – 34,8 млн. дол. США. Такий стан розвитку 

міжнародної торгівлі кондитерськими виробами свідчить про можливість 

наближення національної продукції до рівня відомих світових брендів. 

Географічна структура експортно-імпортної діяльності України свідчить 

про те, що найбільшу частку експортної кондитерської продукції Україна 

відправляє до країн ЄС (понад 13 млн. дол. США). Також торговельні 

відносини Україна підтримує і з країнами СНД, Азії, Африки та Америки.  

 Загалом можна зробити висновок: лідируючи позиції на міжнародному 

кондитерському ринку  утримують компанії-гіганти, що мають значний досвід 

у цій сфері та не здають своїх позицій за допомогою створення нової продукції 

та сильних маркетингових ходів. 

Щоб вийти в лідери національним виробникам необхідно прикласти 

чимало зусиль у створенні високоякісної продукції функціонального 

призначення. Основними тенденціями на ринку є введення новинок. Це і нові 

смаки солодощів, і розкрутка нових брендів. Останнім часом серед населення 

гостро постає питання екології та здорового способу життя. Щоб досягти 

успіху та вийти на міжнародний кондитерський ринок українським виробникам 



необхідно підлаштовуватися під загальні настрої та акцентувати увагу 

споживача на екологічній упаковці, доброякісній та корисній для організму 

продукції. На це, звичайно, потрібно витрачати чималі кошти, проте результат 

не примусить себе чекати: споживачі, в основному, віддають перевагу якісній 

продукції, хоча і ціна на неї вище середньої.  
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