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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна відноситься до імпортозалежних

від енергоносіїв країн, через те освоєння від�
новлювальних джерел енергії можна розгляда�
ти як важливий фактор підвищення рівня її
енергетичної безпеки. Одним із таких видів па�
лива є біоетанол, який можна отримати в про�
цесі переробки цукрових буряків на цукор,
відходи бурякоцукрового виробництва — ме�
ляса та проміжні продукти переробки солод�
ких коренеплодів: дифузійний сік, цукровий си�
роп, зелена патока. Зважаючи на перспективи
розвитку сировинної бази для виготовлення
біоетанолу, складаються передумови для роз�
витку цієї галузі і в нашій країні.
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У статті проаналізовано виробництво біоетанолу в світі і, зокрема, в країнах Європейського союзу та можли%
вості запозичення зарубіжного досвіду для України. Адже найважливішим чинником, що зумовлює виробництво біо%
етанолу з цукрових буряків в Україні, є потреба у відродженні бурякоцукрового комплексу в умовах відсутності
доступу на зовнішні ринку цукру та залежності від імпорту паливних енергоносіїв. Для стабілізації роботи галузі
потрібно запровадити виробництво біоетанолу на бурякоцукрових підприємствах. Тому визначено першочергові
заходи щодо розвитку виробництва біопалива в нашій країні та шляхи налагодження роботи цукрового заводу по
виробництву цукру та біопалива. Розкрито основні проблеми виробництва біопалива в Україні та проаналізовано
розвиток виробництва. Визначено виробничі потужності та напрямки розвитку біопалива, обгрунтовано особливості
формування виробництва біопалива в Україні.

The article analyzes the production of bioethanol in the world, particularly in the European Union and the possibility
of borrowing foreign experience for Ukraine. After all, the most important factor that determines the production of
bioethanol from sugar beet in Ukraine, there is a need for revival of sugar beet complex in the absence of access to
external sugar market and dependence on imported fuel energy. To stabilize the industry must introduce bioethanol
production to sugar beet plants. So determined priority measures for development of biofuels in the country and ways of
setting up a sugar factory in the production of sugar and biofuels. The basic problem of biofuel production in Ukraine,
and analyzes the development of production. Defined capacities and directions of development of biofuels, especially
the formation of reasonably biofuel production in Ukraine.
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Цукрові буряки є не тільки сировиною для
виробництва цукру, а й високоефективною біо�
енергетичною культурою. Продукція перероб�
ки цукрових буряків може бути джерелом для
виробництва відновлювальних видів енергетич�
них продуктів, виробництво й використання
котрих стимулюється у більшості розвинутих
країнах світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питаннями дослідження розвитку та вироб�

ництва біопалива, в тому числі з цукрових бу�
ряків, займаються багато провідних зарубіжних
та вітчизняних науковців, зокрема Jennifer Nyberg
[1], Г.М. Калетнік [2], М.Ю. Коденська [3],
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В.Я.Месель�Веселяк [4], М.В. Роїк [5], М.М. Яр�
чук [4] та багато інших. Зважаючи на постійну
зміну ринкової кон'юнктури, питання розвит�
ку виробництва біоетанолу в бурякоцукровій
галузі потребує постійного моніторингу та дос�
лідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз виробництва біоета�

нолу в країнах Європейського союзу та мож�
ливості запозичення зарубіжного досвіду для
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нинішній стан, в якому перебуває буряко�
цукровий підкомплекс України, надзвичайно
складний. Ще не так давно Україна була най�
більшим у світі виробником цукрових буряків і
другим за величиною (після Франції) експор�
тером цукру білого в Європі. У період з 1986—
1990 роки Україна займала провідне місце у
світі за площами посіву цукрових буряків (по�
над 1,6 млн гектарів) та виробництвом буряко�
вого цукру (понад 5 млн тонн).

Період початку 90�х років характеризував�
ся глибокою фінансовою кризою в галузі, ско�
роченням посівних площ цукрових буряків,
зниженням виробництва цукру, закриттям цук�
рових заводів та зношенням обладнання, змен�
шенням кількості робочих місць та соціальної
напруги в регіонах. Низький рівень диверсифі�
кації бурякоцукрового виробництва, орієнта�
ція діючих технологій переробки цукрових бу�
ряків з отримання цукру і побічних продуктів
у вигляді жому та меляси, недосконалість рин�
кових перетворень і механізму ціноутворення
роблять бурякоцукровий комплекс неконку�
рентоспроможним. Виробництво цукрових бу�
ряків і цукру має важливе значення для розвит�
ку економіки України.

Сьогодні бурякоцукрове виробництво ха�
рактеризується нестабільністю та стрімким
зростанням собівартості основної продукції —
цукрових буряків і цукру одночасно зі знижен�
ням окупності витрат. Постійне коливання за�
купівельних цін на коренеплоди й оптових цін
на цукор, досить часте їх штучне заниження
або завищення призводять до нестабільності в
прибутках, постійного зниження рентабель�
ності виробництва та, як наслідок, його збит�
ковості.

До негативних чинників, які погіршують си�
туацію в цукровій галузі України слід віднести
неефективне використання наявного власного
виробництва і науково�технічного потенціалу,

повільне технічне переоснащення виробницт�
ва та впровадження інноваційних технологій,
спрямованих на економію сировини, зменшен�
ня енерговитрат та раціональне використання
відходів.

Аналізуючи роботу бурякоцукрової галузі,
ми бачимо, що в період незалежності України,
обсяги виробництва цукрових буряків різко
скоротилися більше як в три рази. Якщо за
1986—1990 рр. у середньому було вироблено
47,0 млн тонн коренеплодів, то за 2010—2015
рр. — лише 13,7 млн т.

У цукровій галузі України з кожним роком
кількість працюючих цукрових заводів змен�
шується. З 192 цукрових заводів України у 2010
році в Україні працювало 73 цукрових заводи,
що у 2,6 рази менше, ніж у 1991 році (працюва�
ло 192 цукрових заводів), а у 2015 р. працювало
лише 36 заводи (19% від працюючих заводів у
1991 році). Через низьку завантаженість
більшість цукрових заводів не працюють, що
негативно впливає на ефективність галузі. По�
тужності не працюючих цукрових заводів мож�
на перепрофілювати на виробництво біоетано�
лу. Якщо довести річне виробництво цукрово�
го буряку в Україні до рівня 1990 року (44,3 млн
т), то з цієї сировини можна виробити (окрім
необхідного країні цукру) до 2,2 млн м3 біоета�
нолу [6].

Біоетанолом називають етанол, який вироб�
лений із біомаси та застосовується як паливо.
Світовими лідерами біоетанолу є США та Бра�
зилія, а в Європі найбільшими виробниками да�
ного продукту є Німеччина та Франція, де си�
ровиною для вироблення біоетанолу є сіль�
ськогосподарська сировина та відходи від її
перероблення. В Сполучених Штатах Америки
значна кількість біоетанолу виробляється із
зерна та кукурудзи, в Бразилії — з цукрової
тростини, у Франції та Німеччині — з цукрово�
го буряку та напівпродуктів цукрового вироб�
ництва.

В Європі на даний час розроблено чітку
стратегію розвитку біопалива на майбутнє,
лідером з виробництва якого на сьогоднішній
день є Німеччина [7]. У Німеччині виробляєть�
ся 1/3 енергії з відновлювальних джерел у
Європейському Союзі. До 2030 року ЄС планує
виробляти близько 50% з альтернативних дже�
рел енергії. Європейський Союз, впроваджую�
чи технології по виробництву біоетанолу, має
на меті ліквідацію залежності від імпорту енер�
горесурсів та запобігання глобальному потеп�
лінню клімату. У Європі вже працюють 9 за�
водів, які виробляють біоетанол, з них 5 — ви�
ключно на сировині цукрових буряків: по од�
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ному у Франції, Великобританії та Чеській Рес�
публіці, два у Німеччині [8]. У 2020 році ЄС має
намір використовувати біопальне більш ніж у
8% автомашин.

Стабілізуючим фактором для сталого роз�
витку вітчизняного бурякоцукрового вироб�
ництва може слугувати налагодження вироб�
ництва та споживання біопалива із цукрових
буряків. Досвід Франції та Німеччини свідчить,
що ефективне виробництво та використання
біопалива в процесі переробки цукрових бу�
ряків на цукор може бути тільки із чіткими,
зрозумілими та гнучкими законодавчими важе�
лями державного регулювання економічних
відносин у цукровій галузі.

На сьогоднішній день виробництво біоета�
нолу з цукрових буряків, проміжних та по�
бічних продуктів переробки цукровмісної си�
ровини в Україні знаходиться на початковій
стадії розвитку та потребує для впровадження
здійснення значних вкладень.

У Франції та Німеччині, де досить інтенсив�
но розвивається виробництво біоетанолу з цук�
рових буряків створено великі компанії, які
об'єднанні у спеціалізовані підприємства. Дос�
від зарубіжних підприємств із виробництва біо�
етанолу з цукрових буряків показує, що з 100 т
буряків можна отримати від 9500 до 10000 л біо�
палива. Так, вихід біоетанолу з 100 т цукрових
буряків на заводі Agrana (Австрія) становить
10 300 л, на заводі Klein Wanzleben (Німеччина)
— 10 000 л, на заводі Cristanol (Франція) — 10
000 л. [8] Аналогічні результати одержано й на
інших заводах країн ЄС, які виробляють біое�
танол із цукрових буряків.

Стабілізацію роботи бурякоцукрового ком�
плексу варто вбачати у будівництві нових і ре�
конструкції існуючих цукрових заводів, орієн�
тованих на виробництво як цукру, так і біоета�
нолу. Адже досвід багатьох Європейських
країн свідчить про ефективність функціонуван�
ня заводів, на яких відбувається переробка цук�
рових буряків не лише на цукор, а й на біоета�
нол.

В Україні за останні 10 років ринок цукру
характеризується або дефіцитом або профіци�
том, що негативно впливає на роботу окремих
виробників цукру, так і на стан в галузі в ціло�
му. Для стабілізації внутрішнього ринку цук�
ру, а також у збалансування попиту та пропо�
зиції велику роль може відіграти досвід Євро�
пейських країн, зокрема, Франції, де виробниц�
во цукру та біоетанолу з цукрових буряків по�
єднано в межах одного заводу. В залежності від
кон'юнктури ринку, виробники бурякоцукро�
вої продукції мають можливість самостійно

вирішувати, який відсоток цукрокоренеплодів
використовувати для переробки на цукор, а
який на біоетанол.

Також слід зазначити, що у Франції існує
кооператив з вирощування цукрових буряків,
що охоплює 8 заводів, які щорічно виробляють
700 тис. тонн цукру, 100,6 млн літрів харчового
спирту та 100,5 млн літрів паливного етанолу.
Заводи співпрацюють з фермерами, які входять
до кооперативу (близько 6000 фермерів). При
цьому відбувається безперебійне постачання
сировини, а фермери гарантовано отримують
стабільні пункти збуту продукції за вигідними
цінами.

До даного кооперативу входить завод Cris�
tanol Plant, побудований у 2007 році коштами
держави, фермерів та інвесторів, вартістю 280
млн євро, здатен переробляти 21 000 тонн цук�
рових буряків за добу. Завод об'єднує на одній
виробничій ділянці цукровий, спиртовий, біое�
таноловий і біогазовий заводи.

На заводі Cristanol біоетанол виробляється
двома шляхами. На першій лінії здійснюється
переробка меляси як побічного продукту ви�
робництва цукру, інша частина заводу працює
за енергоощадною технологією, що дає змогу
під час виробництва цукру отримувати про�
міжний продукт між цукром і мелясою, так зва�
ну "зелену" мелясу. З відходів переробки цук�
рових буряків виробляють біогаз, органічні
добрива та корми для тварин [9].

Варто відзначити, що за потреби та з огля�
ду на кон'юнктуру ринку завод може збільшу�
вати або зменшувати виробництво біоетанолу,
цукру і харчового спирту. Наприклад, якщо на
ринку цукру складається несприятлива ситуа�
ція для його продажу (зокрема концентрація
на ринку великої кількості цукру, який обумов�
лює падіння цін на нього та, як наслідок, змен�
шення закупівельної ціни у господарств, котрі
займаються вирощуванням цукрових буряків,
що позначається в подальшому на зменшенні
посівних площ цукрових буряків), тоді прий�
мається рішення щодо спрямування більших
обсягів сировини на виробництво біоетанолу, і
навпаки. Відтак, кожен завод є саморегулято�
ром власного виробництва і не стикається з
проблемами перевиробництва цукру чи біоета�
нолу.

Запровадження французького досвіду ви�
робництва біоетанолу шляхом переробки цук�
рових буряків на одній виробничій ділянці на
цукор і біоетанол сприятиме створенню нових
робочих місць, зменшенню залежності від
імпорту цукру та енергоносіїв, поліпшенню
ситуації в агропромисловому комплексі та за�
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галом матиме позитивний економічний, еколо�
гічний і соціальний ефекти.

Організація виробництва біоетанолу без�
посередньо на цукрових заводах не потре�
бує значних затрат, адже достатньо лише до�
обладнати завод додатковими лініями пере�
робки. Також комплексна переробка цукро�
вих буряків на одній виробничій ділянці
дасть змогу уникнути затрат на транспорту�
вання сировини. На існуючих цукрових за�
водах вже наявна вся необхідна виробнича
інфраструктура, а саме: транспортне сполу�
чення, водозабезпечення, каналізації, енер�
гопостачання. Наявність на цукровому за�
воді лінії для виробництва біоетанолу дасть
змогу коригувати виробництво цукру чи біо�
етанолу залежно від ситуації на ринку, а та�
кож переробляти мелясу — побічний про�
дукт цукрового виробництва й отримувати
додаткові прибутки.

Зважаючи на циклічність цукрового вироб�
ництва, розвиток біоетанолової галузі дозво�
лить мати резервні потужності для переробки
надлишкової продукції. Ріст цін на енергетичні
ресурси та підвищення попиту на сільськогос�
подарську продукцію харчової, комбікормової
та енергетично�паливної промисловості визна�
чатимуть рівень цін на такі енергетичні ресур�
си біологічного походження, як зерно, насіння
олійних культур та продукцію їх переробки,
цукрові буряки та результати їх переробки, а
саме: цукор, мелясу та жом.

Основні проблеми, які перешкоджають роз�
витку виробництва в Україні є:

— не відповідна нормативно�правова база
для виробництва та реалізації біоенергетичних
продуктів;

— застаріла матеріально�технічна база для
виробництва біоетанолу;

— відсутність чіткої та злагодженої спів�
праці між суб'єктами господарювання та орга�
нами державної влади.

Незважаючи на те, що найбільші виробни�
ки біоетанолу у світі як сировину використо�
вують кукурудзу та цукрову тростину, найви�
щий вихід біоетанолу із 1 га забезпечують цук�
рові буряки. Як порівняння, вихід біоетанолу
із 1 га цукрової тростини у Бразилії становить
4700 л, із 1 га кукурудзи у США — 3000 л [10].
Водночас із 1 га цукрових буряків, при умові,
що їх урожайність буде 600 ц/га, можна виро�
бити 6000 л біоетанолу.

На сьогодні бурякоцукрова галузь перебу�
ває в досить скрутному становищі: собівартість
цукрових буряків і цукру стрімко зростає, а
окупність — навпаки знижується. Нестабіль�

ність закупівельних цін на цукрові коренепло�
ди, їх штучне завищення або заниження спри�
чиняють постійні зміни доходів, низьку рента�
бельність виробництва і навіть збитковість.
Крім того, дана нестійкість породжує підви�
щення ризиковості виробництва цукрових бу�
ряків, а отже втрачається інтерес з боку сіль�
госпвиробників саме до даної галузі, що загро�
жує забезпеченості сировиною цукрової та біо�
етанольної галузі [10].

Налагодження виробництва біоетанолу з
цукрових буряків потребує комплексних за�
ходів, а саме:

— створення умов виробництва біоетанолу
на цукрових заводах, що дасть можливість по�
вністю завантажити потужності;

— впровадження технологічно можливих
схем виробництва цукру та біоетанолу з огля�
ду на кон'юнктуру ринку, що дозволить регу�
лювати співвідношення виробленої продукції
в залежності від попиту та пропозиції на рин�
ку;

— розроблення необхідних законодавчих і
нормативно�правових актів, а також гармоні�
зування їх із відповідними законами та норма�
ми європейських країн;

— розвиток та розширення співпраці украї�
нських і зарубіжних працівників бурякоцукро�
вої галузі, здійснення постійного обміну до�
свідом;

В умовах фінансово�економічної кризи та
загострення проблеми забезпечення України
енергоносіями, збільшення безробіття насе�
лення, зокрема і в районах розміщення цук�
рових заводів, необхідно активізувати вироб�
ництво та використання біоетанолу, виготов�
леного з бурякоцукрової сировини, а со�
бівартість виробництва знижувати за раху�
нок підвищення цукристості коренеплодів та
виходу цукру, а також зменшити витрат при
вирощуванні, збирання та переробку сирови�
ни, вдосконалити систему логістики та мар�
кетингу збуту виготовленої та переробленої
продукції.

ВИСНОВКИ
Зростання обсягів виробництва біоетано�

лу в світі свідчить, що провідні країни і надалі
підтримуватимуть курс на розвиток виробниц�
тва та споживання біопалива. Україна як енер�
гетично залежна держава з потужним
сільськогосподарським потенціалом повинна
якнайшвидше налагодити масове виробницт�
во та споживання біоетанолу в нашій державі.
Для подолання кризових явищ у буряко�
цукрвій галузі, Україна повинна перейняти
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досвід передових країн і налагодити вироб�
ництво біопалива із цукрових буряків у межех
цукрового заводу. Зважаючи на циклічність,
яка спостерігається в бурякоцукровій галузі
в останні десятиліття, вважаємо, що однією з
основних умовою успішного функціонування
українського ринку цукру є диверсифікація
виробництва, шляхом переробки цукрових бу�
ряків на цукор або на біоетанол. Це дасть мож�
ливість регулювати попит та пропозицію на
вітчизняному ринку та задіяти значні не заван�
тажені потужності.

На сьогоднішній день в Україні є всі мож�
ливості підвищити конкурентоспроможність
бурякоцукрової галузі шляхом диверсифікація
її продукції. Збільшення продуктивності цук�
рових буряків повністю забезпечить потреби в
цукрі на внутрішньому ринку, приведе до збіль�
шення паливно�матеріальних ресурсів за раху�
нок виробництва біоетанолу, а також будуть
вирішені соціальні питання в районах розмі�
щення цукрових заводів, де зараз існує значне
безробіття.
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