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У статті висвітлено особливості розвитку цукробурякового комплексу Харківської 

області. Проаналізовано динаміку посівних площ, валових зборів, урожайності та рентабе-
льності вирощування цукрових буряків у регіоні за період з 1990 р. до 2011 р. Виявлено внут-
рішньорегіональні відмінності у розвитку буряківництва. Визначено рівень забезпеченості 
районів цукровою сировиною. Охарактеризовано територіальні особливості цукрової про-
мисловості регіону. Окреслено проблеми розвитку цукробурякового комплексу регіону та за-
пропоновано заходи щодо їх розв’язання.  
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and measures on their decision are offered.  
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Постановка проблеми. Цукробуряковий комплекс є одним з провідних 

підкомплексів АПК Харківської області. Традиційна галузь – цукрова промис-

ловість – ще понад 10 років тому була однією з галузей спеціалізації харчової 

промисловості регіону, забезпечуючи не лише потреби населення, а й маючи 

експортний потенціал. Однак за останні 15 років у цукробуряковому комплексі 

загалом спостерігається стійка тенденція скорочення посівів цукрових буряків 

та зменшення їх валового збору. На рівні адміністративних районів простежу-



ється нестійка динаміка посівних площ, урожайності та валових зборів цукро-

вих буряків. Ситуація у буряківництві ускладнюється скороченням ринку збуту 

цукрових буряків, адже кількість цукрових заводів у Харківській області скоро-

тилася до 8, з яких працюють 6. 

Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку та внутрішньорегіо-

нальних особливостей цукробурякового комплексу Харківської області.  

Аналіз попередніх досліджень. Виходячи із стратегічно важливого зна-

чення цукробурякового комплексу в економіці України, проблеми його розвит-

ку привертають увагу багатьох вчених. Питання функціонування цукробуряко-

вого комплексу України піднімаються у працях економістів О.М. Варченко, 

М.Ю. Коденської [2], В.П. Мартьянова, А.В. Печенюка [1], П.Т. Саблука [2] та 

інших науковців. Однак залишаються недостатньо висвітленими проблеми бу-

ряківництва та цукрової промисловості на регіональному рівні. Регіонально-

економічний підхід до аналізу проблем функціонування цукробурякового ком-

плексу доцільно доповнити суспільно-географічним, акцентувавши увагу на те-

риторіальних (внутрішньорегіональних) умовах, чинниках та особливостях ро-

звитку галузей комплексу. 

Виклад результатів дослідження. Цукробуряковий комплекс Харківської 

області перебуває у складній ситуації, головною рисою якої є нерентабельність 

виробництва цукрових буряків і цукру. Це зумовлено як підвищенням собівар-

тості вирощування цукросировини, так і збільшенням конкурентного тиску з 

боку іноземних виробників цукру.  

Загалом за період з 1995 по 2011 рр. посівні площі під цукровими буряка-

ми у Харківській області скоротилися майже у 3,3 рази (із 118,1 до 36,2 тис. га) 

(рис. 1).  

Незважаючи на збільшення посівних площ під цукровими буряками у 1995 

та 2006 роках у порівнянні з попередніми роками, загалом простежується тен-

денція до загального скорочення посівів цієї технічної культури. Причини цьо-

го полягають у зниженні рентабельності вирощування цукрового буряка як си-

ровини для виробництва цукру. Проте у 2010 – 2011 роках намітилися позитив-



ні зрушення у буряківництві Харківської області, що проявилися у розширенні 

посівних площ – відповідно на 25 % та 18 % у порівнянні з попередніми рока-

ми.  
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Рис. 1. Посівні площі та валові збори цукрових буряків у Харківській області  

з 1990 по 2011 рр. (складено автором за даними [4; 6; 8]) 
 

Динаміка валового збору цукрових буряків практично повторює зміни по-

сівних площ за досліджуваний період. Різке скорочення обсягів виробництва 

цукрових буряків у 1994, 1996, 1998, 2009 роках у порівнянні з попередніми ро-

ками було пов’язане, головним чином, з економічними факторами. Це були 

найбільш кризові роки для економіки України і Харківської області, зокрема. У 

1994 р. валовий збір цукрових буряків у регіоні скоротився майже вдвічі по ві-

дношенню до 1990 р., у 1998 р. – в 4 рази [4].  

У першій половині 2000-х рр. спостерігалося поступове нестійке збіль-

шення обсягів виробництва цукрових буряків, яке досягло максимуму у 2006 р., 

склавши майже 57 % рівня 1990 р., або майже 1,6 млн. т. З 2007 до 2010 рр. ва-

лові збори цукрових буряків у регіоні стабільно скорочувалися, що обумовлено 

істотним зниженням урожайності, навіть незважаючи на розширення площі 

збору у 2010 р. [4]. За ці 4 роки виробництво цукрових буряків в області скоро-

тилось у 2,3 рази.  

У 2011 р. 82 % валового збору цукрових буряків у Харківській області за-



безпечували сільськогосподарські підприємства, у тому числі 14 % - фермерсь-

кі господарства [8].  

Стабільне зниження урожайності цукрових буряків у 1990-х роках від 250 

до 150 ц з га змінилося її зростанням з 2000 по 2008 рр., коли було досягнуто її 

максимального значення – майже 300 ц з га. У 2009 – 2010 рр. відбувалося зни-

ження урожайності цукрових буряків від 200 до 151 ц з га, зумовлене несприят-

ливими погодними умовами. Однак у 2011 р. їх урожайність різко зросла до 273 

ц з га (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка урожайності та рентабельності виробництва цукрових буряків  
у Харківській області за період з 1990 по 2011 рр.  

(складено автором за даними [4; 8]) 
 

Якщо посівні площі змінюються переважно в залежності від загальної фі-

нансово-економічної ситуації в регіоні і державі та ринкової кон’юнктури, то 

урожайність цукрових буряків у тому чи іншому році залежить в основному від 

метеорологічних умов. Це свідчить про невисокий рівень агротехнології, який 

не дозволяє підтримувати стабільну урожайність протягом певного періоду.  

Одним з головних економічних показників, що характеризують виробниц-

тво, є рентабельність. Високі показники рентабельності цукробурякового виро-

бництва у 1990-х рр. (40 – 80 %) створювали значну фінансово-економічну та 



матеріально-технічну базу для розвитку галузі. Однак зменшення урожайності 

в цей період призвело до поступового зниження рентабельності. Підвищення 

цін на енергоносії та неврегульованість закупівельних цін на цукрові буряки 

призвели до того, що вже з 2005 р. рентабельність вирощування цукрових буря-

ків у Харківській області знизилась до 0, а у 2010 р. становила -27,5 % [8], що 

зумовило подальше скорочення обсягів їх виробництва. Однак у 2011 р. рента-

бельність вирощування цукрових буряків підвищилась до 18,4 % (рис. 2). 

Отже, розширення у 2011 р. у Харківській області посівних площ на 18 % 

та підвищення урожайності цукрових буряків у 1,8 рази зумовили різке збіль-

шення обсягів виробництва цукросировини – у 2,1 рази у порівнянні з 2010 р.  

При цьому у Харківській області спостерігається дуже суттєві внутріш-

ньорегіональні відмінності у розвитку буряківництва. Найвищі збори цукрових 

буряків мають Краснокутський (1105 тис. ц), Сахновщинський (842 тис. ц), Ке-

гичівський (791 тис. ц), Великобурлуцький (607 тис. ц), Вовчанський (526 тис. 

ц) райони (рис. 3). Ці райони характеризується також найбільшими посівними 

площами під цукровими буряками.  

Середній показник виробництва цукрових буряків у розрахунку на 1 осо-

бу в регіоні становить 2,95 ц. У 20 районів з 27 цей показник перевищується, 

що свідчить про наявність буряківницької спеціалізації цих районів. Найбільш 

спеціалізованими районами за вирощуванням цукрових буряків є Краснокутсь-

кий, Сахновщинський і Кегичівський, у яких обсяги вирощування цукрових бу-

ряків перевищують 35 ц у розрахунку на 1 особу, а також Великобурлуцький і 

Коломацький райони (понад 25 ц) (рис. 3). На такий територіальний розподіл 

виробництва грунтово-кліматичні умови не мають вирішального значення, 

оскільки Сахновщинський і Кегичівський райони розташовані у степовій зоні з 

чорноземами звичайними, а Краснокутський, Коломацький і Великобурлуцький 

райони – у лісостепу з чорноземами типовими. Вирішальне значення для роз-

міщення буряківництва мають суспільно-географічні фактори, а саме – перифе-

рійність цих районів, висока землезабезпеченість на душу населення, близь-

кість споживача – цукрових заводів. 



 
Рис. 3. Буряківництво і цукрова промисловість Харківської області у 2011 р. 

(складено автором за даними [8]) 
 

Відсутня спеціалізація на буряківництві у Харківському, Барвінківському, 

Первомайському, Чугуївському, Балаклійському, Ізюмському і Куп’янському 

районах. Характерною рисою цих районів є значна чисельність населення (за 

винятком Барвінківського району), зумовлена наявністю міст у якості районних 

центрів. Відповідно рівень забезпечення населення цукровими буряками у цих 

районах значно нижчий від середнього показника по Харківській області.  



Покращення ситуації у буряківництві Харківської області у 2011 р. наспра-

вді видається таким лише на при поверхневому аналізі. Виробничі потужності 

цукрових заводів Харківщини здатні переробити близько 700 тис. т цукрових 

буряків, повністю забезпечивши потреби регіону в цукрі на рівні 85 – 90 тис. т 

на рік. У 2011 р. в регіоні зібрано понад 980 тис. т цукрових буряків та вироб-

лено близько 130 тис. т цукру, що значно перевищує місцеві потреби. Однак 

наявність на внутрішньому ринку більш дешевого імпортного цукру, обмежені 

можливості експорту вітчизняного цукру через низьку конкурентоспромож-

ність цукрової промисловості створюють несприятливу фінансово-економічну 

кон’юнктуру для цукробурякового комплексу регіону. Криза надвиробництва у 

подальшому може призвести до зниження цін на цукор, що зменшить прибут-

ковість виробництва цукрових буряків і цукру. Як наслідок, у подальшому слід 

очікувати можливого скорочення посівних площ під цукровими буряками.  

У Харківській області у 2011 р. функціонувало 6 з 8 цукрових заводів 

(табл. 1). Розміщення цукрових заводів по території регіону в цілому відповідає 

географії буряківництва. 6 цукрових заводів розміщені у лісостеповій зоні, з 

них 5 – у північно-західних районах області. У 2011 р. після зміни власника по-

чав працювати Савинський цукровий завод. Реконструкція цукрового заводу в 

смт. Чапаєве (ТОВ «Цукрове») негативно вплине на збут цукрових буряків 

сільськогосподарськими підприємствами південно-західних районів області. 

Однак вже у 2013 р. цукровий завод після реконструкції почне функціонувати.  

Таблиця 1 

Підприємства цукрової промисловості Харківської області 

№ Підприємство Місце розташування 
Виробнича потуж-
ність (т цукрових 
буряків за добу) 

Стан 

1.  ПАТ «Первухінський  
цукровий завод» 

Богодухівський район, 
смт. Гути 

3000 Працює 

2.  ВАТ «Новоіванівський  
цукровий завод» 

Коломацький район,  
смт. Коломак 

1900 Працює 

3.  ПСП «Явір» Краснокутський район, 
с. Мурафа 

850 Працює 

4.  ТОВ СП «Білий Колодязь» Вовчанський район,  
смт. Білий Колодязь 

3000 Працює 

5.  ТОВ «Агропромислова Балаклійський район, 2550 Працює 



компанія Савинська» смт. Савинці 
6.  НПФ «Синтал Д» ТОВ 

«Конгресівський цукровий 
завод» 

Золочівський район,  
с. Олександрівка 

1100 Працює 

7.  ТОВ «Цукрове» Кегичівський район, 
смт. Чапаєве 

3000 Не пра-
цює 

8.  НПФ «Синтал Д» 
«Пархомівський цукровий 
завод» 

Краснокутський район, 
с. Пархомівка 

1750 Не пра-
цює 

 

Висновки. Незважаючи на позитивні зрушення у цукробуряковому ком-

плексі Харківської області, пов’язані з розширенням посівних площ, урожайно-

сті та валових зборів цукрових буряків, а також збільшенням обсягів виробниц-

тва цукру, поки що зарано говорити про вихід галузей комплексу з кризи. Голо-

вна проблема полягає у низькій конкурентоспроможності буряківництва та цу-

крової промисловості регіону, яка зумовлена високою собівартістю місцевої 

цукросировини та впливом дешевшого імпортного цукру на регіональному ри-

нку. Для розв’язання проблем цукробурякового комплексу необхідна виважена 

кредитно-фінансова політика, спрямована на підтримку виробників цукрових 

буряків та цукру. Нарощена місцева сировинна база слугуватиме основою для 

розвитку цукрової промисловості та відновлення її втрачених позицій у Харків-

ському регіоні. 

Виявлені тенденції розвитку та внутрішньорегіональні особливості буря-

ківництва і цукрової промисловості Харківської області є основою для подаль-

ших суспільно-географічних досліджень, на основі чого будуть визначені про-

блеми та запропоновані шляхи оптимального розвитку цукробурякового ком-

плексу регіону. 
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