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Анотація 

Визначено сутність фінансової діяльності. Досліджено стан кондитерської галузі України. Визначено 

особливості фінансової діяльності підприємств кондитерської галузі 
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Abstract  

The essence of financial activity is defined. The condition of confectionery branch of Ukraine is investigated. 

Features of financial activity of the enterprises of confectionery branch are defined 
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Вступ 

 

В сучасних умовах ринок кондитерських виробів інтенсивно розвивається в Україні. Неухильно 

зростає попит на солодощі серед населення, підвищуються вимоги до якості та безпеки харчових 

продуктів, з'являються нові види товарів. Одним із актуальних завдань для підприємств галузі є 

формування та утримання стійких позицій як на вітчизняному, так і на міжнародних ринках. Це 

досягається за рахунок формування високоефективної системи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю. У зв’язку із цим, підприємствам потрібно вжити заходів щодо ефективного управління 

фінансовою діяльністю. 

Питання, пов’язані із оцінкою фінансової діяльності неодноразово піднімались такими вченими як 

Л. С. Мартюшева, В. І. Аранчій, Г. М. Азаренкова, М. М. Бердар, А. Г. Загородній, І. В. Зятковський, 

В. М. Опарін, А. М. Поддерьогін, О. О. Терещенко. 

Метою даної роботи є узагальнення особливостей управління фінансовою діяльністю підприємств 

кондитерської галузі. 

 

Результати дослідження 

 

На сьогодні в літературі існують різні підходи до визначення сутності поняття «фінансова 

діяльність». Згідно з ПС(Б)О 1 це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталів підприємства [1]. В свою чергу в Господарському кодексі України фінансовою 

діяльністю визначається діяльність, яка включає грошове та інше фінансове посередництво, 

страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування [2]. 

Ефективна організація фінансової діяльності залежить від своєчасної мобілізації фінансових 

ресурсів, раціонального розподілу отриманих прибутків у процесі виробничо-господарської 

діяльності, ви конання власних фінансових зобов’язань, зобов’язань перед іншими суб’єктами 

господарювання та перед державою в цілому.  

Основними завданнями фінансової діяльності підприємства виступають [3]: 

– облік фінансових результатів;  

– підвищення рентабельності підприємства;  

– підвищення платоспроможності підприємства;  

– виконання власних зобов’язань; 

 – забезпечення господарської та виробничої діяльності; 

 – контроль за цільовим використанням коштів підприємства;  

– контроль виробничо-господарської діяльності;  

– складання прогнозів на майбутнє;  

– організація роботи фінансової служби (якщо така передбачається). 

На українському ринку кондитерських товарів діють декілька великих світових концернів – 

американські Western NIS Enterprise Fund (концерн «А.В.К.»), «Kraft Foods» (ПАТ «Крафт Фудз 

Україна» – тростянецька кондитерська фабрика «Україна» з торговою маркою «Корона») і Sigma 

Bleizer (ПАТ «Полтавакондитер»); швейцарська Nestle (ПАТ Львівська кондитерська фірма 



«Світоч»), Trilini International (ПАТ кондитерська фабрика «Харків’янка»). Інші фабрики і компанії в 

більшості належать колективам підприємств і українським інвесторам. Це такі відомі підприємства і 

фірми, як кондитерська корпорація «Рoшeн», ПАТ ВО «Конті», концерн «Топ-транс» («Черкаська 

бісквітна фабрика» з торговою маркою «Світ Ласощів») [4]. 

 
Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів України за основними виробниками  в 2015 

році (складено за даними [5]) 

 

З рис. 1 видно, що найбільшу частку ринку серед лідерів займає корпорація «Рошен», а найменшу 

– Компанія «АВК».  

Досить ефективно характеризує діяльність вітчизняних підприємств кондитерської галузі й те, що 

три компанії незмінно займають позиції у світовому рейтингу Топ-100 підприємств кондитерської 

галузі. Candy Industry оцінює підприємства за обсягами чистих продаж, кількістю працівників та 

кількістю фабрик.  

 

Таблиця 1 – Українські кондитерські компанії в ТОП-100 підприємств світу кондитерської 

галузі в 2017р., за даними Candy Industry (складено за даними [6]) 

Підприємство Місце в ТОП-100 Чисті продажі, 

млн. дол.. 

Кількість 

працівників 

Кількість 

фабрик 

Корпорація «Рошен» 24 800 10000 8 

Група «Конті» 43 469 3792 5 

Кондитерська компанія «АВК» 67 275 3500 3 

Такі результати свідчать про те, що підприємства кондитерської галузі досить ефективно 

здійснюють свою діяльність. 

Головною метою управління зовнішньоекономічної діяльністю є дослідження особливостей 

сучасних тенденцій розвитку зовнішнього середовища, в якому діє підприємство, і створення на цій 

основі власних конкурентних переваг. Концепція управління повинна полягати в спрямованості на 

досягнення стратегічних цілей підприємства, яким повинна бути підпорядкована вся система 

управління зовнішньоекономічною діяльністю.  

Створення і функціонування системи управління  зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві вимагає : 

- існування необхідних ресурсів і необхідних навичок зі стратегічного планування діяльності 

підприємства на зовнішньому ринку;  
- ефективну систему аналітичного та інформаційного забезпечення управління діяльністю;  
- кваліфікований персонал, здатний засвоювати нові знання та інновації, що допомагають 

створити конкурентні переваги для підприємства [7]. 
Крім того, наявні певні проблеми, з якими доводиться зіштовхуватись підприємствам 

кондитерської галузі, зокрема такими як: 

- суттєве зростання цін на енергоресурси; 

- проблеми, пов'язані з російським ринком збуту; 

- проблеми, пов'язані з пакуванням кондитерської продукції. 

Для їх розв’язання підприємствам варто звернути увагу на європейські ринки збуту, що вимагає 

підвищення якості продукції, її сертифікацію відповідно до світових норм, покращення рівня 

менеджменту. 

Для подальшого покращення фінансової діяльності підприємствам потрібно збільшувати обсяги 

зовнішньоекономічної діяльності, активно впроваджувати інноваційні ресурсозберігаючі технології. 
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Висновки 

Отже, на підприємствах кондитерської галузі досить ефективно здійснюється управління 

фінансовою діяльністю. Для подальшого покращення фінансової діяльності та подолання існуючих в 

галузі проблем підприємствам потрібно збільшувати обсяги зовнішньоекономічної діяльності, 

активно впроваджувати інноваційні ресурсозберігаючі технології. 
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