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СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ЦУКРУ 

 

Відновлення експорту українського бурякового цукру, підвищення його 

конкурентоспроможності та активізація просування на продовольчі ринки 

зарубіжних країн є однією з відправних позицій розвитку галузі (рис. 1). 

Цукрова галузь Україні, за сприятливих природно-кліматичних умов, 

спроможна виробляти у межах 3,5 млн. тонн бурякового цукру в рік, що дає 

можливість повністю забезпечити внутрішню потребу країни (1,81 млн.тонн) і 

створити значний експортний потенціал (в обсязі 1,5-1,7 млн. тонн). 

 
Рис. 1. Наслідки стимулювання експорту 

 

Однак, на сьогоднішній день існують проблеми з постачанням цукру на 

зовнішні ринки, насамперед, через низьку конкурентоспроможність продукції. 

Більшість вітчизняних заводів мають невеликі потужності з переробки солодких 

коренів. У середньому українські цукрові заводи споживають на виробництво 1 т 

цукру вдвічі більше теплової й електричної енергії, ніж у країнах Європейського 

Союзу, а екстрагують тільки 80% цукру, що міститься у цукрових буряках. Цей 

показник на 10–12% нижче від європейського рівня [1]. 
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У світовій практиці стимулювання розвитку експорту відбувається через 
формування сприятливого макроекономічного клімату та створення 
спеціальних стимулів для експорту. Такі програми успішно діють та 
дозволяють постійно розвивати галузь, шляхом: державних інтервенцій; 
створення фонду реструктуризації; диверсифікації виробництва; пошуку 
інвестицій в інфраструктуру; державної фінансової підтримки експорту; 
розроблення проектів законодавчих актів, необхідних для забезпечення 
стимулювання експорту цукру; страхування короткострокових, середньо- і 
довгострокових експортних кредитів [2; 3]. 

Розвиток експортного потенціалу України на світовому ринку цукру 
залежить від результативності стратегії розвитку цукрової промисловості. 
Національні стратегії розвитку цукрових галузей ключових гравців ринку 
цукру поділяються на чотири пріоритети: посилення державної підтримки 
фермерів та виробників (США, країни ЄС, Росія, Індія, Таїланд); товарна 
диверсифікація у виробництво біопалива та біоетанолу (Бразилія, країни ЄС, 
США); створення нових виробничих потужностей (Мексика, Австралія, Індія, 
Бразилія); розвиток сировинної бази (Китай, Таїланд, Гватемала) [4, c. 122] 
.В України доцільнільно переймати досвід товарної диверсифікації та 
вертикальної інтеграції задля створення реальних передумов переходу в 
перспективі до стратегії стійкого розвитку галузі. 

Відродження бурякоцукрового виробництва в Україні, формування та 
розвиток зовнішніх ринків цукру знаходяться в площині стратегічних 
напрямів в агропромисловому комплексі держави. Комплекс заходів щодо 
розвитку експорту та вихід на світовий ринок цукру включає наступні 
елементи:  

- відтворення експортного потенціалу країни;  
- гнучке використання сировини в залежності від кон'юнктури ринку;  
- залучення інвестицій, для модернізації техніко-технологічної бази 

галузі; 
- підтримка виробників та експортерів;  
- покращення якості цукру;  
- створення комерційна дипломатія. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто зазначити, що ключовими факторами 

розвитку вітчизняного ринку цукру є пошуку зовнішніх ринків збуту цукру, 

розширення напрямів використання цукру, та покращення його якості. 
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