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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цукор — стратегічний товар першої необ�

хідності для населення та сировина для багатьох
підприємств харчової промисловості. У колиш�
ньому СРСР Україна була найбільшим виробни�
ком цукру і, як наслідок, цукрового буряку. Пе�
рехід до ринкової економіки став справжнім вип�
робуванням для виробників цукру.

Втрата зовнішніх ринків збуту цукру, насам�
перед, у країнах колишнього СРСР, погіршення
загальноекономічної ситуації в країні, у тому
числі на підприємствах з переробки цукрового
буряку та інших переробних галузей харчової
промисловості, призвело до структурної незба�
лансованістю цукробурякового підкомплексу,
низької ефективності виробництва, погіршення
кон'юнктури ринку. В умовах відкриття ринків,
вступу до СОТ, міжнародної фінансової кризи,
занепаду цукробурякового підкомплексу особ�
ливо гостро постають питання про подальше
місце України на світовому цукровому ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Над висвітленням питань дослідження кон'�
юнктури світового ринку цукру працювали
вітчизняні фахівці, серед яких Стасіневич С.А.,
Грищенко О.Ю., Коденська М.Ю., Шпичак О.М,
Фурса А.В., зарубіжні вчені — Боєва В.Р., Зельд�
нера А.Г., Клюкача В.А., Ушачова І.Г.
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У статті аналізуються аспекти формування кон'юнктури ринку цукру України, її тенденції
та зміни з урахуванням динаміки світового та національного розвитку.

The article examines aspects of the formation of sugar market of Ukraine, its trends and changes taking
into account the dynamics of global and national development.

тенденції та зміни з урахуванням динаміки світо�
вого та національного розвитку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З початку 90�х років, внаслідок відсутності

державної підтримки цукробурякового комплек�
су, площі посівів цукрового бурку стали скоро�
чуватися і, як наслідок, зменшилися обсяги ви�
робництва цукру. Відмова українського уряду від
держзамовлення та недоліки регулюючих норма�
тивних актів привели ринок цукру в хаотичний
стан. Бажаючи стабілізувати ринок, український
уряд встановив мінімальні закупівельні ціни на
цукровий буряк і цукор. Однак встановлення
мінімальної закупівельної ціни не дало очікува�
ного результату.

У 2001 р. в Україні налічувалося 197 цукро�
вих заводів. Однак за останні шість років у роз�
поділі виробничої квоти не брали участь 75 за�
водів, 45 з яких уже утилізовані. Основною при�
чиною цього є відносно низька ціна готового про�
дукту на українському ринку. Встановлення
мінімальної ціни реалізації привело до того, що
на даний момент відсутня конкуренція між цук�
ровиробниками, що є однією з необхідних умов
для вдосконалювання технологій, зниження со�
бівартості, підвищення якості та розширення
асортиментів цукрової продукції.

До 2003 р. в Україні спостерігалося скорочен�
ня обсягів виробництва бурякового цукру, яке
було зумовлене скороченням вирощування цук�
рового буряку. Основними причинами цього ста�
ли значне збільшення виробничих витрат сільгос�
пвиробників, у першу чергу, на паливо, насіння,
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добрива, сезонні роботи, а також низька
ефективність техніки і її недостатня
кількість. Крім цього, погіршенню кон'юнк�
тури ринку бурякового цукру сприяло заго�
стрення конкуренції зі сторони більш деше�
вого тростинного цукру, собівартість якого
була майже на третину нижчою, а також
значне поширення бартерних або даваль�
ницьких схем переробки цукрового буряка.

Період 2004—2006 років можна розгля�
дати як початок відродження вітчизняної
цукробурякової галузі. Держава поліпшила
цінову політику, імпорт цукру�сирцю був об�
межений, прийнятий ряд законодавчих актів,
спрямованих на підвищення ефективності
вітчизняного цукробурякового виробництва, що
позитивно відбилося на його показниках.

В Україні для роботи у 2007/08 м.р. були ате�
стовані 122 цукрових заводи. З них 109 заводів
одержали дозвіл на виробництво цукру по квоті
"А".

У 2007/2008 м.р. вітчизняні підприємства ви�
готовили близько 1,87 млн т цукру, що на 27,8%
нижче показників 2006/2007 м.р. (рис. 1) [1].

 Запаси попереднього періоду разом із цук�
ром нового врожаю склали 3,3 млн т., що значно
перевищило внутрішній попит на рівні близько 2
млн тонн у рік. За відсутності зовнішніх ринків
збуту внутрішні оптово�відпускні ціни на цукор
знизилися до 2,2—2,4 тис. грн. за тонну, промис�
ловість зазнала збитків, тому що собівартість
продукту склала близько 2,8—3,2 тис. грн. за тон�
ну. Тому в 2007 р. багато господарств, які не вхо�
дять у структуру цукрових холдингів, переоріє�
нтувалися на більш вигідні культури, зокрема
зернові. Відповідно площі під цукровим буряком
в Україні значно скоротилися. До того ж позна�
чилися негативні погодно�кліматичні умови по�
точного сільськогосподарського сезону — силь�
на засуха, що привела до зниження урожайності
буряка в ряді регіонів. Крім того, зниження рен�
табельності цукрового виробництва внаслідок
зростання цін на сировину та енергоносії є пога�
ним стимулятором для розвитку галузі.

У 2008 р. через низьку рентабельність посівні
площі цукрового буряку скоротилися до 390,1
тис. га (2007 рік — 634,8 тис. га). Обробленням
цієї культури в цей час займаються в основному
тільки спеціалізовані господарства, що розташо�
вують необхідною матеріально�технічною базою.

У 2008 були вперше передбачені державні до�
тації на вирощування цукрового буряку на Ук�
раїні — 750 грн./га, що повинно було підвищити
його рентабельність. Однак навіть із урахуван�
ням дотацій цей показник, на думку експертів, не�
значно зросте — на 2—3%.

Питання імпорту сирцю в Україну завжди
було одним із наріжних каменів для українських
аграріїв. У рамках критики підготовки українсь�
кого законодавства до СОТ саме воно було

найбільш проблематичним.
16 травня 2008 р. Україна стала повноправ�

ним членом СОТ. Із вступом у СОТ Україна
прийняла на себе зобов'язання щодо імпорту цук�
ру�сирцю за пільговим митним тарифом. На
інший цукор пільговий тариф не поширюється.
Згідно зобов'язань щорічна тарифна квота на
імпорт цукру�сирцю з цукрової тростини буде
встановлена в обсязі 260 тис. т. зі ставкою мита
2%, а в наступні два роки (2009—2010 рр.) цей
обсяг буде збільшуватися на 3900 т. щорічно до
досягнення 267 тис. 800 т.

Кабінет Міністрів України встановив порядок
розподілення тарифної квоти на імпорт цукру�
сирцю з тростини і використання кінцевого про�
дукту його переробки у рамках квоти постано�
вами:

— "Про затвердження порядку розподілен�
ня тарифної квоти на ввіз в Україну цукру�сир�
цю з тростини" №1002 від 12 листопада 2008 р.;

— "Про використання цукру, виготовленого
з цукру�сирцю з тростини, яка ввозиться в Ук�
раїну у рамках встановленої квоти" №1125 від
27 грудня 2008 р.;

— "Про порядок видачі ліцензій на імпорт в
Україну цукру�сирцю з тростини в межах тариф�
ної квоти" №15 від 20 січня 2009 р.

Слід зазначити, що згідно постанови №1002
передбачається обов'язкове надання оригіналу
сертифіката про походження товару для отри�
мання ліцензії на імпорт цукру�сирцю з трости�
ни [2]. Така вимога для більшості суб'єктів
підприємницької діяльності унеможливлювала
імпорт цукру�сирцю. На даний момент Міністер�
ство економіки України Наказом від 8 лютого
2010 року №96 спростило процедуру отримання
ліцензії. З переліку документів був виключений
сертифікат про походження, але в той же час об�
межений строк дії ліцензії до 60 днів. Також не
пізніше 15 днів після закінчення терміну дії
ліцензії суб'єкти зовнішньоекономічної діяль�
ності мають подати Мінекономіки інформацію
щодо фактичного ввезення товару за ліцензією
із зазначенням обсягів [3].

У 2008/2009 м.р. Україна виробила 1,267 млн

Рис.1. Динаміка виробництва бурякового цукру в
Україні 2002—2009 рр.
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т цукру, що складає 0,8% від загального світово�
го виробництва цукру та 3,7% від загального ви�
робництва цукру з цукрових буряків.

За рівнем споживання цукру серед країн СНД
Україна займає 2 місце після Росії — 20%. (рис. 2)
[4].

Тенденція скорочення обсягу виробництва
бурякового цукру зберігається і у 2009/2010 м.р.
За оцінками МінАгроПолітики, воно складе 1,4—
1,5 млн т. Однак, як і в попередньому сезоні, з
урахуванням залишків цукру попереднього мар�
кетингового року попит на продукцію у 2008/09
м.р. повинен бути повністю задоволений.

Квоту на виробництва цукру в сезоні 2008/09
м.р., згідно з Наказом МінАгроПолітики №114
від 03.03.08, одержали 104 підприємства. Кабінет
Міністрів України на період 2009/2010 м.р. виз�
начив обсяг поставки цукру на внутрішній ринок
в обсязі 1984 тис. т, а на період 2010/2011 м.р. —
1892 тис. т.

Об'єм квоти "А" на 2009/2010 м.р. повинен за�
безпечити поставку цукру на наступні потреби:

— фонду споживання населення — 1830 тис. т;
— інше споживання — 120 тис. т;
— поповнення Державного продовольчого

резерву — 34 тис. т.
Для ринку цукру останніх років характерна

консолідація виробництва. Понад половину ви�
робничих квот, що одержуються цукровими заво�
дами, припадає на найбільші цукрові холдинги.

Україна є невеликим експортером цукру. На�
самперед, це пояснюється тим, що торгівля на
світовому ринку ведеться переважно тростинним
цукром, ціни на який значно нижчі. Україні не�
обхідно знижувати собівартість і підвищувати
якість цукру для того, щоб він був конкурентос�
проможним на зовнішніх ринках. Крім того,
більшість країн захищають свої цукрові ринки за
допомогою регуляторних механізмів.

У структурі експорту цукрової продукції ос�
новну частину в цей час складають цукрові сиро�

пи. Найбільші обсяги цукру були
експортовані у 2008/2009 р.,
близько 24,7 тис. т. (табл. 1) [5].

Незважаючи на досить велику
географію поставок цукру (більше
30 країн), основним напрямом
його експорту є країни СНД, на
частку яких доводиться понад 90%
загального експорту цих товарів

Основними покупцями цукру у
2008/2009 м.р. були Киргизстан —
16 тис. т, Таджикистан — 1,8 тис.

т, Молдова — 1,4 тис. т і Казахстан — 1 тис. т
Цьому сприяло наявність угод про вільну торгів�
лю, що дозволяло здійснювати безмитне ввезен�
ня даного товару в ці країни.

Традиційно основними ринками збуту украї�
нського цукру є країни СНД, в першу чергу, Ро�
сія. В 1996 р. Росія закуповувала 76% українсь�
кого експортного цукру. Наприкінці 1997 р. рос�
ійський уряд домовився з Урядом України про на�
дання квоти на імпорт українського цукру в
розмірі 600 тис. т. у рік, починаючи з 1998 р. Фак�
тично ця схема не працювала, оскільки російські
компанії, викупивши на тендері квоту, прагнули
завозити цукор�сирець і переробляти його на ро�
сійських заводах. До того ж з 1998 р. на ввіз цук�
ру в Росію діє загороджувальне мито в розмірі
$220 за тонну тростинного цукру�сирцю та $340
за тонну бурякового цукру.

Згідно договору про вільну торгівлю практич�
но всі українські товари постачаються в Росію
безмитно. Виключення складають лише дві то�
варні позицій: цукор і спирт. Щодо цукру, то об�
меження повинні були бути зняті з 1 січня 2009
року. Однак у зв'язку з вступом України до СОТ
Росія продовжила заборону на безмитне ввезен�
ня українського цукру до 2013 р.

Динаміка імпорту цукру в Україну не одно�
рідна та значною мірою залежить від рівня про�
позиції вітчизняного цукру. У структурі імпорту
до вступу у СОТ переважав цукор білий, а імпорт
цукру — сирцю був незначним. Найбільшими
імпортерами білого цукру є Білорусія та Казах�
стан (табл. 2) [6].

У 2009 р. імпорт цукру білого склав 77,4 тис.т,
у тому числі з Республіки Білорусь.

Частина обсягу сирцю переробляють заводи
північних і західних областей, які граничать із
Білоруссю. Тут також основну роль грає геогра�
фічний фактор. Сирець, що поставляється з Біло�
русі та країн Прибалтики, переробляється на за�
водах, прилеглих до кордонів. Крім причорно�

морських і прикордонних областей
країни, сирець надходить також на
підприємства центральної частини
України.

У рамках СОТ у 2009 р. з встанов�
леної квоти було ввезено лише 40 тис.
т тростинного цукру�сирцю.

; 115 . ; 1%

; 70 . ; 1%
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; 560 . ; 6% ; 65 . ; 1%
; 215 . ; 

2%

; 5800 . ; 60%

; 275 . ; 3%
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Рис. 2. Частка України у споживання цукру серед країн СНД у
2008/2009 м.р.

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
 22 458,13 5 199,55 24 700 

  38 130,07 63 370,23 - 

Таблиця 1. Експорт цукру та цукрових сиропів в Україні,
2006/2007—2008/2009 м.р., т
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У 2010 р. Міністерство
Економіки України розподі�
лило тарифні квоти на ввіз в
Україну цукру�сирцю з тро�
стини наступним чином
(табл. 3) [1].

Згідно даних Мінеконо�
міки 1 квітня 2010 згідно
угоди з СОТ імпортери цук�
ру вичерпали річну квоту на
постачання тростинного
цукру�сирцю станом на
96,05% (257,232 тис. т). Так
імпортери повністю викори�
стали квоти на ввезення
цукру�сирцю з Бразилії
(157,487 тис. т), Куби (16,679
тис. т), Колумбії (6,434 тис.
т), Сальвадору (5,826 тис. т),
Гватемали (8,299 тис. т.) й
інших країн (53,508 тис. т).
Практично повністю вико�
ристана квота на постачан�
ня цукру�сирцю з Таїланду
(9 тис. тонн із 9,057 тис. т).

В той же час імпортери не
використали квоти на постачання цукру�сирцю з
Парагваю (0,26 тис. т), Гайани (1,15 тис. т), Латвії
(2,454 тис. т), Нікарагуа (1,766 тис. т), Перу (2,083
тис. т), ПАР (2,16 тис. т), США (0,524 тис. т), Швей�
царії (0,115 тис. т).

В останні роки цукор в Україну легальними
каналами імпортується в невеликих кількостях,
але при цьому операторами ринку відзначається
активна діяльність "сірих" імпортерів.

Перспектива швидкого обороту
та високорентабельної торгівлі ще в
90�х роках сприяла початку
зовнішніх закупівель сирцю. Тенден�
ція зростання імпорту цукру особли�
во активно почали розвиватися після
2000 р. та досягли максимуму в сезоні
2002/2003 м.р., коли на територію
України було завезено близько 1,34
млн т. цукру�сирцю. Лібералізація
імпорту була санкціонована урядом,
щоб уникнути негативних явищ і для
гарантії продовольчої стабільності
усередині країни. Імпортні поставки
сирцю також лобіювали деякі заці�
кавлені компанії, які прийшли в цук�
ровий бізнес. Для них конкурентна
перевага цукру�сирцю обіцяла знач�
ну вигоду, а тому імпорт згодом на�
був безконтрольного характеру. Цу�
кор�сирець був у середньому на 100
доларів/т дешевший за буряковий.

Верховна Рада України вирішила
терміново втрутитися в ситуацію і
прийняла Закон "Про ввіз в Україну

цукру�сирцю у 2003 році". За цей період в Україну
було поставлено практично в три рази менше іно�
земного цукру. Закупивши на світовому ринку
близько 0,5 млн т продукції, українські оператори
використовували виділену імпортну квоту, а також
давальницькі схеми, дію яких було зупинено навесні
2004 р. Аналітики впевнені, що саме завдяки ска�
суванню, хоча й тимчасово, давальницьких схем
Україна змогла обійтися значно меншим обсягом
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Таблиця 2. Географія імпорту цукру в Україну,
2006/2007—2008/2009 м.р., т
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13    0,24482% 523,991 
14  0,00001% 0,015 
15  0,00026% 0,550 
  100,0000% 214032,000 
2  - 20 %  -   -  

53508,000 

Таблиця 3. Розподіл тарифної квоти на ввіз в Україну
цукруCсирцю з тростини в 2010 р.
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імпорту. У жовтні 2004 р. заборону на ввіз цукру�
сирцю за давальницькою схемою було відміно (по�
станова Кабміну України №341 від 11.10.04 р.), але
при цьому посилений контроль.

Формально в Україні діяло загороджувальне
мито (50% вартості продукту, але не менш 300
євро/т), однак цукор з цукрової тростини потрап�
ляв на ринок у вигляді контрабанди або по даваль�
ницьких схемах. Підприємці використовували ре�
експорт порожніх вагонів або штучно занижува�
ли коефіцієнт екстракції (виходу) білого цукру.
Ввіз цукру�сирцю практично припинився після
того, як у 2006 р. була уведена вимога виписувати
авальовані векселі при давальницьких операціях.

Жорсткість державної політики щодо імпорту
цукру (скорочення обсягів виділених імпортних
квот, скасування дії давальницького механізму)
прямо позначилися на діяльності всіх без винятку
учасників цукрового ринку, що займалися зовніш�
німи закупівлями цього товару. Поставки цього
товару в Україну з 2006 р. різко скоротилися.

Зовнішніми закупівлями сирцю займалися пе�
реважно цукрові заводи, а також компанії, які
володіють переробними підприємствами або ма�
ють пряме відношення до виробництва цукру в
Україні. Українські кондитери купують цукор�
сирець на зовнішньому ринку, використовуючи
толінгові схеми, тобто вони зобов'язані потім пе�
реробити цю сировину та пустити на експорт.

Цукор�сирець постачається в Україну заліз�
ницею та через морські порти. На Чорному морі
є тільки два спеціалізованих термінали з перевал�
ки цукру�сирцю — в Одесі та Новоросійську.
Протягом останніх п'яти років у Одеському
морському торговельному порту перероблялося
біля одного мільйона тонн цього вантажу. Комп�
лекс Одеського порту по перевантаженню цук�
ру�сирцю навалом унікальний. Він дозволяє
здійснювати перевалку обсягом близько 7 тис. т
вантажу на добу в будь�яку погоду. Вивантажен�
ня цукру провадиться безпосередньо в залізничні
вагони. Залізницею цукор�сирець перевозиться
в хоперах�зерновозах.

Традиційно найбільш активно переробкою сир�
цю займаються підприємства цукрової галузі півден�
ної частини України, що пояснюється вигідним гео�
графічним положенням, наближеністю до морських
портів, через які надходить більша частина закуп�
леного на зовнішньому ринку цукру�сирцю.

ВИСНОВОК
Український ринок цукру за умов посилення

глобалізаційних процесів характеризується:
— глибокою системною кризою у виробництві

цукру: істотно зменшилися посівні площі під цук�
ровим буряком, упала урожайність, відбулося ско�
рочення сировинних зон цукрових заводів;

— не ефективним державним регулювання
внутрішнього та зовнішнього ринку цукру;

— митними бар'єри з країнами СНД, внас�

лідок чого основні країни — виробники цукру —
втратили традиційні ринки збуту, а імпортооріє�
нтовні країни перейшли на споживання цукру
сирцю з латиноамериканських країн і виявилися
залежні від нестабільної кон'юнктури світового
ринку;

— посиленням тиску з боку тростинного цук�
ру, внаслідок чого виникає загроза залежності
цих країн від ввозу та переробки цукру�сирцю, а
також імпорту білого цукру;

— не підготовленістю належним чином до ро�
боти в умовах СОТ українських виробників цук�
ру — не закінчена адаптація галузевої норматив�
но�технічної документації до міжнародних стан�
дартів, не розроблені нетарифні механізми захи�
сту й регулювання ринку.

Без ефективної системи державного регулю�
вання внутрішній ринок стабілізувати неможли�
во. Для збереження та розвитку вітчизняного
ринку цукру України необхідно:

— ефективне державне регулювання законо�
давчої бази;

— державна програма розвитку ринку цукру;
— у зв'язку із вступом до СОТ цукровироб�

никам України необхідно об'єднати зусилля
щодо вирішення проблем, пов'язаних з роботою
галузі, захисту національного споживача, цукро�
вих заводів, зниження собівартості та забезпе�
чення продовольчої безпеки держави;

— Україні брати активну участь у формуванні
загального ринку цукру країн�учасниць СНД;

— розширити внутрішні ринки за рахунок
організації виробництва альтернативних видів
палива;

— відновити членство України в Міжнародній
організації цукру.
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