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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність розвитку галузі, а саме: зміна

посівних площ, валових зборів та виробництво
цукру — деформує внутрішній ринок цукрових
буряків і цукру. Тому необхідно стабілізувати роз"
виток цукровобурякового виробництва для нала"
годження роботи сільськогосподарських
підприємств та цукрових заводів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку цукровобурякового вироб"
ництва України досліджували відомі вчені та прак"
тики: В. Бондар [1], М. Коденська [2; 3], П. Саблук
[3], C. Стасіневич [4], А. Фурса [5], М. Ярчук [6] та
інші.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування напрямів для подолання кри"

зових станів, забезпечення стабілізації та розвит"
ку, інтенсифікація шляхом залучення інвестицій та
інновацій у цукровобуряковому виробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональні умови відіграють важливе значен"

ня і мають вагомий вплив на результативні показ"
ники виробничої діяльності. При несприятливих
агроекологічних умовах і негативних структурних
зрушеннях виробництва можливий варіант кризи
галузі. Стан цукровобурякового виробництва у
Полтавській області характеризується як коли"
вально"змінний, виробництво цукрових буряків і
цукру має значні відхилення за роками, що
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свідчить про невичерпані резерви даної галузі. При
цьому природно"кліматичні умови регіону спри"
ятливі для вирощування цукрових буряків, про це
свідчить динаміка виробництва цукрових буряків
за роками (табл. 1).

Динаміка місця області у структурі посівів і
валовому зборі цукрових буряків за роками
змінюється. Так, у 2014 р. частка регіону у посівах
знизилась до 12%, а валовий збір — до 11%. Змен"
шення виробництва цукрових коренеплодів у Пол"
тавській області відповідно спричинили скорочен"
ня валового збору в Україні, найбільш це помітно
у 2013 р. Полтавщина має значний вплив на вироб"
ництво цукрових коренеплодів в державі. За ос"
танні 10 років в середньому частка у посівах ста"
новить — 13,1%, у валовому зборі 14,3%.

При цьому рівень урожайності коливається за
роками і має значні відхилення, але протягом дос"
ліджуваного періоду урожайність підвищується.
Так, порівняно з 2005 р. у 2014 р. маємо 74% при"
росту, виняток становить 2010 рік, коли уро"
жайність була найнижчою (249 ц/га), що було по"
в'язано з погодними умовами. Зі зміною посівних
площ і урожайності цукрових буряків отримали
різний валовий збір за роками. Завдяки покращен"
ню технології їх вирощування виробництво коре"
неплодів у 2014 р. збільшилось на 12,5% порівняно
із 2013 р. і становило 1740 тис. т, у т. ч. за рахунок
збільшення площі збирання — на 8,3 тис. т або на
26,6%. У сільськогосподарських підприємствах
було вироблено 1647,5 тис. т або 94,7% і збільше"
но на 24,7% при урожайності — 444 ц/га або її зро"
станні на 16,7%.
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На переробні підприємства

Полтавської області у 2014 році
надійшло 1719,3 тис. т, що на
26,1% більше порівняно із 2013 р.
(табл. 2), з них: закуплено —
263,8 тис. т, на давальницьких
умовах — 531,3 тис. т, власно ви"
рощених — 924,2 тис. т. Середня
ціна реалізації — 411,5 гривень за
тону, що на 19,8% була вищою
порівняно із минулим роком. Не"
обхідно зазначити те, що у 2014
році було отримано найвищий
вихід цукру — 15,19% при най"
нижчій забрудненості — 6,5%.
Це зумовлено модернізацією ча"
стини цукрових заводів регіону,
а саме: "Астартівських", що доз"
волило підвищити якісні показ"
ники виробництва.

Частка області у виробництві
цукру змістилась з 26% у 2009 р.
до 12,3% у 2014 р., тобто при стабільному функці"
онуванні цукрових заводів область щорічно може
виготовляти четверту частину цукру в Україні, тоді
як в середньому за останні 10 років — 16,1%. Ви"
готовлення цукру змінюються в залежності від
площі посівів цукрових буряків та рівня їх урожай"
ності, що пов'язано також з технологією їх виро"
щування. У 2014 р. працювало 5 цукрових заводів
регіону з 9 заводів, які через відсутність сировин"
ної бази простоюють. Лідерами з виробництва
цукру — понад 60 тис. т є ВП "Глобинський цук"
ровий завод" (фактична потужність — 6,0 тис. т.
за добу, вихід цукру — 15,71%) та ВП "Кобеляць"
кий цукровий завод" (фактична потужність стано"
вила 7,6 тис. т за добу і вихід цукру — 15,46%). По"
зиціонував себе також ВП "Яреськівський цукро"
вий завод", де було виготовлено 59,5 тис. т цукру
при виході — 15,29 % та фактичній середньодо"

бовій продуктивності — 4,1 тис. т. Гірше спрацю"
вав ТОВ "Новооржицький цукровий завод": вироб"
лено цукру — 40,4 тис. т, при середньодобовій по"
тужності — 5,2 тис. т і виході цукру — 14,53%. За"
вод не відпрацював повний виробничий сезон із"
за недостатньої кількості надходження цукроси"
ровини — лише 282,1 тис. т. Схожа ситуація і на
ПП "Ланнівський цукровий завод". Тут надійшло
сировини 171,8 тис. т, вироблено цукру — 23,7 тис.
т, але був низький показник середньодобової пе"
реробки — лише 2,1 тис. т, а вихід цукру стано"
вить 14,0 %. У зв'язку з тим, що цукрозаводи роз"
порошені, мають значні відстані при перевезенні,
спостерігається тенденція вивезення цукрових бу"
ряків за межі області, що пов'язано виключно із
районуванням виробників і переробників (табл. 3).

У 2014 р. вивезено за межі регіону лише на Хар"
ківщину — 137,8 тис. т. А частина цукрових заводів
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1990 157 9,8 295 4625 10,4
2000 77 10,3 165 975 7,4
2005 63 9,7 252 1543 10,0
2006 83 10,2 295 2364 10,5
2007 74 12,1 302 2196 12,9
2008 64 16,8 421 2701 20,1
2009 56 17,4 373 2078 20,7
2010 72 14,6 249 1803 13,1
2011 69 13,3 407 2654 14,2
2012 64 14,0 457 2895 15,7
2013 32 11,0 493 1546 14,3
20141 40 12,1 439 1740 11,2

  
10  

 

62 13,1 369 2152 14,3

Таблиця 1. Динаміка виробництва цукрових буряків
у Полтавській області

1 Попередні дані за 2014 рік.
Джерело: статистичні збірники Полтавська область і Україна за 2005—2013 рр.

Таблиця 2. Динаміка показників переробки цукрових буряків у Полтавській області
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1990 4375,8 534,1 10,1 12,74 12,3 
2000 1097,6 131,6 8,5 12,13 12,8 
2005 1573,5 203,5 10,7 13,48 13,3 
2006 2548,1 318,3 12,4 12,66 12,8 
2007 2046,1 266,1 14,3 13,23 11,1 
2008 2471,1 343,4 21,9 14,16 9,0 
2009 2304,6 325,4 25,5 14,38 8,9 
2010 1845,6 241,8 13,4 13,25 9,8 
2011 2987,2 412,7 16,0 14,22 8,9 
2012 3190,7 426,0 19,9 13,83 8,8 
2013 1324,3 182,9 14,5 13,94 8,6 
20141 1719,3 257,2 12,3 15,19 6,5 

  
10  

 

2201,1 297,7 16,1 13,8 9,8 

1 Попередні дані за 2014 рік.
Джерело: дані асоціації "Полтавацукор" за 2005—2014 рр. та Статистичний збірник Україна за 2013 рік.
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отримала цукросировину в обсязі 127,2 тис. т, із
Харківської, Дніпропетровської, Черкаської і За"
порізької областей або 7,4% від загально прийня"
тих буряків. Відсутні мотиваційний фактор, взає"
мовідповідність, не має відповідальності за робо"
ту цукроварів і буряківників, тому для налагод"
ження і стабілізації розвитку цукровобурякового
виробництва необхідно впровадити регулювання
галузі як на державному, так і регіональному
рівнях через запровадження програм розвитку ре"
гіонів і створення кластерів.

Рекомендована тривалість роботи цукрозаво"
ду становить 90—120 днів, вважається, що це най"
кращий період для ефективного використання об"
ладнання. Проте лише незначна частка заводів в
області працювала у цих межах. Середня три"
валість роботи цукрових заводів у 2014 році ста"
новить — 74 доби, у 2012 р. — 90 діб.

Кількість бурякосійних господарств змен"
шується. Так, у 2014 році — 73 сільськогоспо"
дарські підприємства та 17 фермерських госпо"
дарств вирощували цукрові буряки на площі по"
над 35,5 тис. га, що становить 90% від загальної
площі їх посівів, у 2013 р. — відповідно 45 сільсько"
господарських і 8 фермерських господарств з пло"
щею посівів — 26 тис. га. При цьому ще у 2005 р. —
400 сільськогосподарських та 193 фермерських
господарств виробляли цукрові буряки, але при
цьому частка області у посівах України становила
близько 10%, а протягом останніх років 11—12%.
При цьому область може завдяки розширенню
посівних площ під цукрові задовольняти четверту
частину у посівах та валовому зборі.

Існують різні підходи щодо стратегії розвитку
села, його відродження, але основний — це набли"
ження цукроварів до сировинних зон, розвиток
сільської місцевості та людського капіталу. Отже,
щоб залучити сільськогосподарські підприємства
до вирощування солодких коренеплодів, необхід"
но впровадити в практику державного регулюван"
ня цінову політику в даній галузі, бо протягом ос"
танніх років у зв'язку із інфляційними процесами
більшість підприємств опинились у скрутній
фінансовій ситуації і змушені відмовитись від вит"
ратного вирощування даної культури, замінивши
на більш рентабельніші, що є неправильно, проте
існує об'єктивна необхідність у впровадженні но"
вих рішень та прогресивних технологій для стабі"
лізації цукровобурякового виробництва як основ"
ної ланки для забезпечення роботи значної
кількості галузей виробництва, зокрема харчової.
Економічні показники, згідно зі статистичними

даними показують, що при вирощуванні цукрових
буряків у 2013 р. Полтавщина отримала прибутку
230 грн./га на 1 га, у 2011 р. — 222,7 грн./га, у 2008
р. — 22 грн./га, у 2006 р. — 43,8 грн./га, але протя"
гом 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2012 р. — були збитки.
Порівнюючи прибуток на 1 га посівів і інвестиції
протягом останніх років, бачимо пряму залежність
між вкладеними коштами у придбання і прибут"
ковістю на гектар. Так, у 2010 р. витрачено на 1 га
126,5 грн., у 2011 р. — 305,7 грн., у 2012 р. — 259,8
грн., а у 2013 р. — 300,4 грн. При кращому інвесту"
ванні спостерігається прибутковість галузі, адже
саме у 2013 р. було досягнуто найвищого рівня при"
бутковості і рентабельності — 11,4%, але й со"
бівартість 1 центнера та витрати на 1 га були мен"
шими від попереднього року на 25%.

Головним джерелом інвестування цукровобу"
рякового виробництва є власні кошти сіль"
ськогосподарських підприємств та цукрових за"
водів. До них відносяться: прибуток від основної
виробничої діяльності, амортизаційні відрахуван"
ня, інші засоби.

Основна домінанта розвитку цукровобуряко"
вого підкомплексу має бути направлена на мобіл"
ізацію внутрішніх інвестицій, залучення яких за"
лежить від інвестиційної привабливості та конку"
рентоспроможності продукції. Також у буряків"
ництві доцільно використовувати різні форми мо"
білізації інвестицій.

Формування інвестицій здійснюється не
тільки за рахунок власних ресурсів підприємств,
але при використанні позикових засобів. Серед
позикових джерел виділяємо: кредити банків,
лізинг, внески учасників акціонерних товариств,
надходження від продажу акцій, фінансову до"
помогу у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій,
бюджетних позик.

Найпоширенішими схемами фінансування ви"
робництва є укладання лізингових та факторин"
гових угод, отримання прямих і фінансових інвес"
тицій та банківське кредитування.

Кредити банків та інших комерційних струк"
тур значно посилюють інвестиційні можливості
господарств і використовуються як на поповнен"
ня обігових коштів, так і на закупівлю необхідних
матеріально"технічних ресурсів. Сільськогоспо"
дарські підприємства в ринкових умовах кредиту"
ються переважно комерційними банками, які на"
дають кредити під конкретні проекти. При цьому
за діяльністю підприємства встановлюється фінан"
совий контроль з боку банку. В той же час креди"
тування капітальних вкладень комерційними бан"

 
2011 37,2 (  ) 145,0 (  ) 
2012 554,3 ( , ,  ) 214,2 ( ,  ) 
2013 42,2 ( ,  ) 51,8 (  ) 
2014 127,2 ( , , , 

 ) 
137,8 (  ) 

Таблиця 3. Надходження цукрових буряків із інших областей і вивіз
за межі області, тис. тонн

Джерело: дані асоціації "Полтавацукор".
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ками має і серйозні недоліки: високі процентні
ставки на кредит; надання засобів на порівняно
короткий період. Це стримує розвиток сільського
господарства і не сприяє ефективному викорис"
танню ресурсів.

Водночас цукровобурякове виробництво як
життєзабезпечуюча галузь потребує кредитуван"
ня за пільговими умовами або нижчими відсотка"
ми за кредит. Банківські установи повинні врахо"
вувати, що кредитні зобов'язання сільськогоспо"
дарські підприємства можуть погашати при отри"
манні виручки від реалізації цукрових буряків. Але
банківське кредитування ще через високу вартість
кредитних коштів не відіграє належної ролі у інве"
стуванні аграрного виробництва.

Іншим видом інвестування власних чи залуче"
них коштів у сільське господарство є лізинг як при"
вабливий спосіб придбання технічних засобів. Він
може потенційно забезпечити довгострокове кре"
дитування, захищаючи інтереси обох суб'єктів
лізингової операції. Сьогодні довгострокове кре"
дитування з боку комерційних банків відбуваєть"
ся в незначних розмірах. Через нестабільні еко"
номічні умови в АПК, інфляційні процеси, банкі"
вська політика зорієнтована в основному на корот"
кострокове кредитування сільгоспвиробників.
Тому саме цукрові заводи можуть взяти обладнан"
ня за допомогою одного з видів лізингу з правом
викупу.

Інвестування у розвиток людського капіталу,
підвищення інтелектуального рівня працюючих, їх
професійності має бути одним з пріоритетів інве"
стиційної політики України. Людський капітал
виступає необхідною умовою становлення еконо"
міки знань.

Людський капітал виступає об'єктом інвесту"
вання, який вимагає доброї волі та значних зусиль
самої людини. Здійснюючи поточні інвестиції в
людський капітал, інвестори несуть певні матері"
альні та моральні втрати, які з часом повинні пе"
ретворитися на вигоди. Однак важливим є той
факт, що обсяг майбутніх доходів від людського
капіталу повинен бути більшим ніж обсяг здійсне"
них у нього поточних інвестицій.

ВИСНОВКИ
Найбільш доцільними напрямами інвестицій у

цукробурякове виробництво є:
— галузь буряківництва: закупівля сівалок

точного висіву, розприскувачів, високопродук"
тивних бурякозбиральних комбайнів, технологі"
чної сировини для виготовлення добрив та пес"
тицидів, GPS — навігаційних, телематичних сис"
тем, систем автоматичного контролю внесення
матеріалів та ін.;

— цукрові заводи: технічне і технологічне пе"
реоснащення і реконструкція, особливо в зоні лісо"
степу; будівництво і введення в експлуатацію на
цукрових заводах нових технологічних ліній.

Отже, застосування сучасних технологій і тех"
нічних засобів дозволить зібрати високі урожаї

цукрових коренеплодів з мінімальними затратами
праці.
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