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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 
 

Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій функціонування ринку шоколадних виробів з метою 

визначення особливостей розвитку галузі, аналізу сучасного стану та окреслення перспектив. Оцінено динаміку 

реалізації шоколадних виробів, обсягу виробництва. Розглянуто імпортно-експортні тенденції та основні країни- 

партнери для збуту та імпорту продукції.  Виявлено переважання експорту у структурі зовнішньоекономічної 

діяльності ринку, а також особливості функціонування, зокрема наявність сезонності виробництва та збуту 

шоколадних виробів та високої концентрації підприємств - конкурентів.  
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Постановка проблеми. Продукція кондитер-

ської галузі користується попитом незалежно від 

економічних та політичних криз в країні, адже 

задовольняє базові потреби суспільства. Як відомо 

дана галузь поділяється на три групи: хлібобулочні 

(борошняні) вироби, цукристі (ірис, карамель, мар-

мелад, східні солодощі, пастила, драже), шоколад 

та какаовмісні вироби. Якщо розглянути структуру 

виробництва кондитерських виробів у натураль-

ному вигляді, то близько 55% займають  борош-

нисті вироби, а шоколад і какаовмісні вироби – 

25%. Проте найдинамічніше зростання в галузі де-

монструє шоколад (30% за 2018%). Саме тому 

очевидним стає актуальність дослідження стану та 

перспектив ринку шоколадних виробів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання дослідження тенденцій кондитерської га-

лузі, зокрема ринку шоколадних виробів висвітлю-

вати у своїх працях такі науковці та експерти як: 

О.В. Шерстяк, О.О. Бассова, І.Ф.Лобачева, 

Ю.Є. Беженар.   

Мета статті. Метою статті є дослідження та 

аналіз сучасного стану ринку шоколадних виробів, 

а також формування перспектив його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На даному 

етапі економічного розвитку України кондитер-

ська галузь займає левову частку в структурі 

харчової промисловості. Зокрема виробництво 

шоколадних виробів складає четверту частину 

усього об’єму за 2018 рік. Незважаючи на 

стрімкий розвиток ринку шоколадних виробів, 

останній має свої особливості функціонування: 

 По-перше, виробництво є залежним від імпорт-

ної сировини. Вітчизняна сировина використову-

ється лише для забезпечення виробництва моло-

ком, цукром, вершковим маслом, тоді як какао-бо-

би, горіхи, арахіс, екзотичні масла, тощо імпорту-

ються. Саме тому ринок шоколадних виробів зале-

жить від економічної ситуації в країні. Так, деваль-

вація підвищує ціни на імпортну сировину, що 

негативно впливає на прибуток, адже собівартість 

зростає.  

По-друге, на ринку шоколадних виробів 

функціонує близько 20 підприємств-конкурентів, 

які в свою чергу також здійснюють експортну 

діяльність, тим самим ділять також і світовий 

ринок збуту. Топ-5 експортерів шоколадних 

виробів у 2018 році зображено на рис.1 [4]. 

 
Рис.1. Лідери серед підприємств-експортерів шоколадних виробів у 2018 році 
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На сьогодні існує світовий рейтинг Candy 

Industry, який визначає ТОП-100 компаній, які 

спеціалізується на виробництві та продажі кон-

дитерських виробів. До речі до якого, у 2018 ро-

ці входило  3 українські комапнії - 25 місце - Roshen, 

43 - Konti Group, 64 - AVK. Однак вже у 2019 

році AVK не фігурує в рейтингу [6]. 

По-третє,  ринок шоколадних виробів має 

сезонність. Так, в літній період спостерігається 

спад як серед виробництва, так і в імпортно-

експортних тенденціях. 

 
Рис.2. Виробництво шоколадних виробів протягом 2016-2018 рр. (тис. т)[4] 

 

Різниця між мінімальним і максимальним 

показником виробництва шоколадних виробів 

складає 12,5 тис. т, тобто показник за жовтень 

(11,1 тис. т) перевищує червневий (11,1 тис. т) 

на 112,6%, що вважається значним коливанням. 

 
Рис. 3. Імпорт шоколадних виробів в Україну у 2016 – 2018 роках (тис.т)[4] 

 
З рисунку видно, що у розрізі трьох років 

динаміка йде на зростання показника імпорту 

шоколадних виробів. Також спостерігається 

певна сезонність, яка виявляє збільшення 

імпорту в холодні місяці року, що обумовлене 

фізіологічними потребами людей та традиціями. 

На прикладі динаміки реалізації шоколад-

них цукерок зобразимо загальноукраїнську тен-

денцію реалізації шоколадних виробів, в розрізі 

п’яти років мала мала вигляд наступний (рис.4).  

 
Рис. 4. Динаміка реалізації шоколадних цукерок (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в 

брикетах, пластинах чи плитках) в Україні за 2014 – 2018 роки [4] 

 

12,6 12,3 12,9 12,3 11,4 9,9 10 15,1 17,2 19,4 19,6 17,8

13,9 12,3 13,6 12,9 10,5 9,3 11,7
14,3

17,7
20,9 20,8 19

17
11,9

18 15,6
10,8 11,1

14

17
20,5

23,6 23,3
20,8

0

10

20

30

40

50

60

70

cічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2016 2017 2018

3 3,2 3,7 6,3
4,3 4,1 4,4

7,66,6 5 6,2

9,9

0

5

10

15

20

25

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2016 2017 2018

45317

29380
25167

28341 29379

1545,6 1366,7 1450,9 164,8 1813,5

2014 2015 2016 2017 2018

тонн млн грн



№ 11/1 (32) листопад 2019 р.   

 

35 

З рисунку видно, що після 2014 року тенденція 

прямувала на  спад, у звязку з політичною ситуаці-

єю в країні, що спричинило частковий відтік інвес-

тиції з країни, зниження купівельної спроможності 

населення, закриття заводів кондитерської галузі у 

таких областях як Донецька та Луганська. 

Однак останні роки попит на шоколадні вироби 

продовжує зростати. У 2018 році маємо на 1038 тис. 

тон більше повірюючи з 2017, у грошовому еквіва-

ленті маємо – 165.6 млн. грн. Ріст реалізації у 2017 

році в порівнянні з 2016 відбувся на 3174 тис. тон, 

що дорівнює 197.6 млн. грн.  

Кондитерська галузь, а особливо продукція шо-

коладних виробів значною мірою залежить від 

експорту. За даними Державного комітету статис-

тики близько 30% йде на експорт. Основними по-

купцями вітчизняних шоколадних виробів у 2018 

році були такі країни: Казахстан, Білорусь, Румунія, 

Молдова, Грузія, Азербайджан.  

 

  
Рис. 5. Основні країни-партнери при імпорті та експорту шоколадинх виробів у 2018 році [4] 

 

 

Найбільшими імпортерами України є країни 

ЄС, такі як Польща – 33%, Німеччина – 15% та 

Нідерланди – 12%.  

Аналізуючи сучасні тенденції функціонування 

та розвитку ринку шоколадних виробів, а також 

споживчі переваги, на початку 2019 гостро 

постало проблемне питання щодо екологічної 

свідомості людей. Тенденція «свідомого вибору 

споживача» змушує виробників диверсифікувати 

товарну номенклатуру на користь продуктів без 

цукру. Також важливим є екологічність упаковки, 

її вплив на навколишнє середовище.  

На сьогодні популярнішим стає культ східних 

країн, культура яких користуюється популярністю 

як в сферах туризму, мовній преференції, техноло-

гій, так і харчовій промисловості. З огляду на це, 

спостерігається зростання кількості споживачів, 

які надають перевагу солодощам з екзотичними 

смаками та поєднанню солодкого та кислого в 

одному виробі.  

Висновки: Одним з найбільш перспективні-

ших сегментів кондитерської галузі є ринок шоко-

ладних виробів. У 2018 році в порівняння з 2017 

роком відбулось зростання виробництва шоколад-

них виробів на 15 % (208,2 тис. т). Обсяг експорту 

перевищує імпорт, але обидві тенденції продов-

жують зростання. Експорт у 2018 зріс на 3,7% , та 

становив - 63,4 тис. т, імпорт – на 30,4% (27,8 тис. 

т). У 2018 році у світовому списку експортерів 

Україна посідала 27 місце, та 43 місце в списку 

імпортерів. Таким чином, можна стверджувати, 

що на сьогодні ринок шоколадних виробів має 

висхідну тенденцію росту, що обумовлюють 

перспективи його розвитку в позитивній динаміці.  
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Шовкун Д.Ю., Манаенко И.Н. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШОКОЛАДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена исследованию основных тенденций функционирования рынка шоколадных изделий с целью 

определения особенностей развития отрасли, анализа современного состояния и определение перспектив. Оценены 

динамика реализации шоколадных изделий и объем производства. Рассмотрены импортно-экспортные тенденции и 

основные страны-партнеры для сбыта и импорта продукции. Выявлено преобладание экспорта в структуре 

внешнеэкономической деятельности рынка, а также особенности функционирования, в частности наличие 

сезонности производства и сбыта шоколадных изделий и высокой концентрации предприятий - конкурентов. 

Ключевые слова: шоколадные изделия, экспорт, импорт, объем производства, сезонность, тенденции.  
 

Shovkun Daria, Manaenko Irina  

ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CHOCHOLATE 

MARKET OF UKRAINE 

The article is devoted to the study of the main tendencies of functioning of the chocolate market in order to determine the 

peculiarities of the industry development, analysis of the current state and outlining the prospects. The dynamics of sales of 

chocolate products and the volume of production were evaluated. Import-export trends and major partner countries for sales 

and import of products are considered. The predominance of export in the structure of foreign economic activity of the market, 

as well as the peculiarities of functioning, in particular the presence of seasonality of production and sale of chocolate products 

and a high concentration of enterprises - competitors are revealed. 

Keywords: chocolate products, export, import, production volume, seasonality, trends. 
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