
20

Розглянуто причини згортання виробництва цукрово-
го буряку та перетікання капіталу в інші галузі аграрної 
сфери економіки. Встановлено функціональну залежність 
між урожайністю цукрових буряків і рівнем виробничих 
витрат. Запропоновано шляхи відродження вітчизняного 
цукробуряківництва.

В недалекому минулому Україна входила до 
числа провідних виробників бурякового цукру, а 
сприятливі природнокліматичні умови створюва-
ли передумови для щорічних обсягів виробництва 
цукрових буряків у 75—80 млн т, що еквівалентно 
11,5—13 млн т цукру [8, с. 137]. Проте значне ско-
рочення посівних площ і зменшення валового збору 
цукрових буряків зумовило зниження обсягів ви-
робництва цукру. На солодкому сегменті продукто-
вого ринку України суттєво зросла частка продукції 
з імпортної сировини, що спричинено фінансово-
економічним станом підприємств АПВ, зниженням 
обсягів інвестицій, недосконалістю податкової і 
кредитної політики, монополізацією ринку, недо-
статністю державної підтримки і захисту внутріш-
нього ринку від імпортерів цукру-сирцю. Тому важ-
ливим науковим завданням є дослідження шляхів 
відродження галузі.

Проблеми розвитку цукрової галузі, необхід-
ності її відродження та ефективного функціону-
вання висвітлені в працях В. Бондаря, О. Варченко, 
М. Кісіля, М. Коденської, Г. Калетніка, В. Мартья-
нова та ін. [2;5;6;8]. Дослідженню інтенсифікації 
аграрного, в т.ч. цукробурякового, виробництва 
та виробничих витрат в умовах ринку присвячені 
праці С. Дем’яненка, І. Охріменка, Г. Козаченка, 
[3;11;12]. Проте на новому етапі розвитку аграрної 
сфери інтенсифікація виробництва набуває нових 
ознак, що потребують вивчення.

Метою статті є висвітлення результатів дослі-
дження причин кризової ситуації, шляхів відроджен-
ня й розвитку на інтенсивній основі цукробурякової 
галузі, визначення оптимального рівня та окупності 
витрат при вирощуванні цукрових буряків за інтен-
сивною технологією.

З часу реформування відносин власності на 
землю і засоби виробництва в більшості сільсько-
господарських підприємств України сформувалась 
тенденція зменшення обсягів або суцільної відмови 
від виробництва продукції в інтенсивних (капітало-

містких) галузях рослинництва. Наслідком цього 
явища стало скорочення посівів цукрових буряків 
і зменшення обсягів виробництва цукросировини. 
Водночас у більшості регіонів розширились посіви 
культур зі спрощеною технологією вирощування і 
нижчою собівартістю продукції [8, с. 74]. Так, при 
зменшенні загальної площі посівів протягом 1990—
2010 рр. на 16,7 %, площі зернових зросли на 8,8 %, 
технічних — в 1,7 раза, у т. ч. соняшнику — в 2,6 раза, 
сої — в 6,9 раза, ріпаку — у 11,8 раза. У результаті 
в 2010 р. частка соняшнику в структурі посівів до-
сягла 15,7 %, що неприпустимо з огляду ведення на-
укового землеробства. Одночасно посіви цукрових 
буряків зменшилися в 5 разів, кормових культур — 
в 4,5 раза, майже повністю знищено льонарство.

Пасивне ставлення до розвитку галузі зумовило 
низький рівень урожайності цукрових буряків, що в 
1990 р. становила 27,6 т/га, а в 1999 р. — 14,9 т/га. 2000 р.  
вона почала поступово підвищуватися у 2008 р. до  
36,6 т/га, а в 2009 р. до 31,4 т/га. Водночас, згідно зі 
статистикою ФАО, протягом 1990—2009 рр. показ-
ники урожайності цукрових буряків у провідних 
країнах-виробниках зросли майже вдвічі і досягли 
позначки 53,0 т/га. Зокрема у Франції протягом 
досліджуваного періоду урожайність солодких ко-
ренів підвищилась на 40,2 %, тобто від 66,8 т/га до 
93,7 т/га, у Португалії — з 47,9 по 85,6 т/га або на 
78,7 %, у Швейцарії — від 60,4 до 85,2 т/га або на 
40,9 %.

Наслідком негараздів у цукробуряковій галузі АПВ 
України стала негативна динаміка валового збору про-
дукції, що 1990 р. становив 44,2 млн т, 1995 р. — 28,9, 
2000 р. — 11,6, 2005 р. — 12,1, 2009 р. — 9,2 млн т, що 
майже в 5 разів менше ніж на початку періоду дослі-
дження [13].

Складність ситуації у галузі віддзеркалюється 
у стані справ на регіональному рівні, зокрема на 
Харківщині. Так, у 2009 р. цукрові буряки виро-
щувалися на площі 24,4 тис. га, що в 4,5 раза мен-
ше показника 1990 р., а їх урожайність протягом 
1990—2009 рр. знизилася на 20 % і становила лише 
19,9 т/га, що менше середнього показника 2009 р. 
по Україні на 37 %. До цього слід додати значні 
коливання урожайності — від 10,8 т/га 1998 р. до 
29,5 т/га 2008 р. Потрійне зростання урожайності 
культури в області у 1998—2008 рр. не компенсу-
вало катастрофічне зменшення площ посівів, на-
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слідком чого є зниження валового збору солодких 
коренів. Так, 1990 р. було зібрано 2,8 млн т, а у 
2009 р. — лише 400 тис. т продукції, тобто в 5,8 раза 
менше. Хоча частка регіону у загальному валовому 
зборі цукрових буряків знизилась від 6,3 до 4,8 %,  
регіон за обсягами виробництва цієї культури в 
Україні залишився на 8 місці [13, с. 247].

Головною причиною занепаду цукробурякового ви-
робництва стала втрата економічного інтересу з боку 
товаровиробників до розвитку галузі через зниження 
показників ефективності, що спричинило перетікання 
капіталу до прибутковіших галузей. Це підтверджу-
ється аналізом змін у структурі посівів, оскільки вони 
потребують перерозподілу витрат на насіння, добрива, 
гербіциди, пальне, оплату праці між галузями вироб-
ництва [10, с. 49—50]. Протягом 1990—2009 рр. частка 
посівів зернових у підприємствах Харківщини зросла 
в 1,4 раза, соняшнику — майже в 3 рази, одночасно в 
2,7 раза зменшилася частка посівів кормових культур, 
а цукрових буряках — від 6,4 до 1,5 %, тобто більш ніж 
у 4 рази (рис. 1).

Аналіз статистичної звітності сільськогосподар-
ських підприємств регіону свідчить, що показники 
прибутковості вирощування зернових і соняшнику 
суттєво перевищували рентабельність цукробуряко-
вої галузі і тваринництва (табл. 1). Зокрема в 1990 р.  
рентабельність цукрових буряків була нижче відпо-
відного показника зернових у 2,6 раза, соняшнику — 
у 2,1 раза. 2000 р. таке відхилення становило 32,7 і 
35,1 %, 2005 р.— 8,8 і 26,1 %, 2009 р. — 4,4 і 56,5 % 

відповідно. Порівняння рентабельності зернових і 
соняшнику та перманентної збитковості тваринни-
цтва, яке є основним споживачем кормів свідчить 
про більшу привабливість перших двох галузей для 
вкладення капіталу, що спричинило скорочення чи-
сельності поголів’я тварин і, відповідно, зменшення 
посівів кормових культур.

Розв’язувати складну проблему відродження ві-
тчизняного цукробурякового комплексу доцільно 
шляхом інтенсифікації галузі — зменшення площі 
посівів, концентрації їх в найсприятливіших регіо-
нах вирощування культури, підвищення урожайнос-
ті за рахунок системи добрив, застосування сівалок 
точного висіву, сучасних засобів захисту рослин, 
високопродуктивних бурякозбиральних комбайнів, 
що дасть можливість знизити собівартість одини-
ці продукції і зробити виробництво прибутковим 
[4, с. 237]. Впровадження інтенсивних технологій 
потребує значних інвестицій з тривалим терміном 
окупності, що в умовах диспаритету цін на сільсько-
господарську продукцію і засоби праці звужує коло 
господарств, зацікавлених вкладати кошти у розви-
ток галузі (рис. 2).

Показники рис. 2 свідчать про невідповідність у 
щорічних темпах зміни відносної величини витрат 
і ціни. Так, темпи приросту ціни були від’ємними в 
чотирьох періодах, тоді як витрат — лише в одному. 
Зазначені диспропорції або так звані «ножиці цін», 
призводять до перетікання оборотних коштів з ІІ до 
І сектору АПВ. Це спричиняє їх нестачу для забез-

рис. 1. динаміка структури посівних площ в сільськогосподарських підприємствах  
Харківської області
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печення технологічних процесів вирощування куль-
тури, що зумовлює її низьку урожайність, зростання 
собівартості одиниці продукції і негативний фінан-
совий результат.

Інтенсифікація аграрного виробництва являє со-
бою концентрацію виробничих ресурсів (капіталу) 
на гектар земельних угідь або голову худоби, що 
забезпечує випереджаюче зростання урожайнос-
ті сільськогосподарських культур (продуктивності 
тварин), внаслідок чого підвищується ефективність 
використання ресурсів. Внаслідок дії закону спад-
ної дохідності концентрація капіталу має критичну 
точку, в якій вартості граничного ресурсу і продукту 
є рівними, після чого окупність кожної додаткової 
одиниці витрат починає знижуватися [1].

А. Маршалл у «Принципах економічної науки» 
виділив дві тенденції у дії цього закону. Перша по-
лягає в тому, що безперервний ріст концентрації 
капіталу в підсумку призводить до зменшення до-
даткового (маржинального) продукту. Друга — свід-
чить, що поліпшення агротехніки, внаслідок НТП 
і розвитку продуктивних сил, дає змогу збільшити 
віддачу від додаткового капіталу, тобто перебороти 
його дію [15].

Підкреслюючи вагомість цих визначень, доціль-
ною буде їх емпірична перевірка в умовах ринкових 
трансформацій вітчизняного аграрного сектору. До-
слідженням з використанням даних про виробни-
цтво і реалізацію цукрових буряків за 2009 рік по 
85 аграрних підприємствах Харківської області, які 

Таблиця 1
динаміка рентабельності в галузях сільськогосподарського виробництва підприємств  

Харківської області, %*

Рік
Сільськогосподарські	культури	(галузі)

Зернові Соняшник Цукровий	буряк Картопля Овочі Тваринництво	(в	цілому)

1990 308,5 255,2 48,1 -16,1 10,8 27,1

1995 54,0 221,7 83,5 35,2 16,3 -16,6

2000 72,3 74,7 39,6 8,0 -12,0 -35,9

2001 58,1 89,8 19,5 -21,5 -23,7 -6,6

2002 27,5 99,7 11,9 9,7 4,9 -22,1

2003 54,1 60,9 12,2 -9,1 14,8 -19,9

2004 21,6 36,4 2,6 -16,9 3,2 -21,3

2005 7,9 26,0 -0,1 -23,1 -4,5 -4,3

2006 4,9 26,2 3,1 6,6 -5,3 -15,3

2007 38,5 86,6 -18,5 38,1 -0,03 -18,7

2008 11,2 14,6 0,1 18,7 -14,7 3,9

2009 -6,6 45,5 -11,0 -20,0 17,9 -5,8
*	сільськогосподарські	підприємства,	що	звітують	по	ф.	50-сг
Джерело:	розраховано	автором	за	даними	Головного	управління	статистики	у	Харківській	області

рис. 2. Темпи приросту середньої ціни реалізації 1 ц, виробничих витрат на 1 га та урожайності 
цукрових буряків в Україні в динаміці
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звітують за ф. 50-сг, встановлено функціональну за-
лежність між урожайністю цукрових буряків і рів-
нем виробничих витрат на 1 га посіву, що описується 
рівнянням

Y = 54,21 x - 2,82 x 2.                  (1)
Відсутність вільного члена цього рівняння по-

яснюється спеціально заданою умовою: одержати 
врожай без певних витрат неможливо, отже, якщо 
витрати дорівнюють нулю, то й урожайність має до-
рівнювати нулю. Наочніше залежність урожайності 
цукрових буряків від рівня середніх витрат на 1 га 
посівів представлено на рис. 3.

Максимальної врожайності можна досягти при 
змінних витратах на 1 га посіву, які дорівнюють при-
близно 9—10 тис. грн. Точніше, цю точку можна ви-
значити за формулою (1). Для цього необхідно зна-
йти першу похідну функції, прирівняти її до нуля і 
знайти значення х, яке задовольняє одержане рів-
няння:

Y ′ = 54,21 - 5,64 x
0 = 54,21 - 5,64 x → x = 9,61

Отже, максимальну врожайність цукрових бу-
ряків (493,9 ц/га) можна отримати при витратах 
9,61 тис. грн на 1 га. Подальше збільшення вироб-
ничих витрат супроводжується зниженням ефек-
тивності, що підтверджує дію закону спадної від-
дачі. Така ситуація пояснюється тим, що додаткові 
витрати понад максимально досягнутий рівень не 
окупаються вартістю додаткової продукції. Макси-
мальне значення врожайності досягається при ви-
тратах на 1 га значно вищих від їх фактичних рівнів, 
що коливаються від 2,5 до 5,5 тис. грн/га у дослі-
джуваних господарствах, . Для з’ясування причин 
було досліджено залежність розміру прибутку на  
1 га (за умов 100 % товарності продукції) від рівня 
виробничих витрат на 1 га посіву, що формалізова-
ною мовою описується формулою

Y = 0,40 x - 0,07 x 2.                  (2)
Для нівелювання фактора ціни в розрахунку 

середню ціну продажу цукрових буряків прийнято 
на рівні 259 грн/т, тобто середньої ціни в господар-
ствах області, що звітували за формою № 21-заг 
2009 р. Проте її значення у розрізі окремих това-
ровиробників різнилося залежно від цукристості 
коренеплодів, обсягів продажу та інших чинників. 
Перетворення формули (2), тотожні зробленим 
для формули (1), дали змогу встановити, що мак-
симальний прибуток 571 грн/га буде отримано при 
середніх витратах 2,86 тис. грн на 1 га. Очікувана 
врожайність становитиме 132 ц/га, що є недостат-
ньою для забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняного виробника цукросировини в умовах 
СОТ і потребує внесення коректив до державної 
програми гарантування його доходів, направлених 
на удосконалення методики обчислення мінімаль-
ної закупівельної ціни.

Групуванням даних по підприємствах за рівнем 
урожайності цукрових буряків представлено в табл. 2.  
Мета поглибленого аналізу полягає у з’ясуванні про-
яву дії закону спадної віддачі й оптимального рівня 
витрат на одиницю посівних площ за умови досяг-
нення максимальної окупності. Зазначимо, що в 
досліджуваній сукупності господарств збільшення 
граничних витрат у четвертій і особливо у третій 
групі менш ефективне порівняно з їх окупністю у 
другій групі, що певною мірою є відображенням дії 
закону спадної дохідності. Приріст витрат у цій гру-
пі на 2254,2 грн супроводжується приростом грошо-
вої виручки у 2354,1 грн, що забезпечило одержання 
лише 99,9 грн граничного прибутку, тобто на кожну 
додаткову гривню витрат одержано лише 0,044 грн 
додаткового прибутку. Відповідно постає питання 
сумнівної доцільності подальшого підвищення рівня 
інтенсивності.

рис. 3. Залежність розрахункової урожайності і прибутковості вирощування цукрових буряків  
від сукупних виробничих витрат на 1 га посіву
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Безумовно, що одержані граничні величини є 
більш інформативними для прийняття управлін-
ських рішень порівняно з середніми показниками 
урожайності й собівартості. Якщо урожайність бу-
ряків у четвертій групі вища ніж у першій у 3,9 раза, 
то витрати на 1 га — лише у 2,2 раза, що дало можли-
вість четвертій групі господарств мати собівартість  
1 ц коренеплодів в 1,7 нижчу ніж у першій групі. 
Якщо орієнтуватися на середні значення, то є під-
стави говорити про доцільність подальшого істот-
ного підвищення рівня інтенсивності буряківництва, 
оскільки спостерігається випереджаюче зростання 
урожайності над витраченими ресурсами. Насправді 
ж, в сучасних умовах господарювання, це призводи-
тиме до збитковості галузі.

висновки і перспективи подальших досліджень.
1. За період ринкових реформ в більшості сіль-

ськогосподарських підприємств України сфор-
мувалась тенденція до зменшення площ посівів і 
обсягів виробництва цукрових буряків внаслідок 
втрати економічного інтересу товаровиробників 
до розвитку галузі через зниження показників її 
ефективності.

2. Відродження вітчизняного цукробурякового 
виробництва можливе шляхом інтенсифікації галузі. 
Оскільки цей процес потребує значних інвестицій, 
окупність яких знижується внаслідок диспаритету 
цін, то кількість господарств, спроможних їх здій-
снювати, є незначною.

3. Аналіз виробничих функцій урожайності і при-
бутковості цукрових буряків емпірично підтверджує 
дію законів спадної віддачі та дохідності. Фактичні 
витрати господарств є набагато нижчими порівняно 
з оптимальним рівнем досягнення найвищої вро-
жайності, що зумовлено ціновим фактором. Аналіз 
граничних величин виручки і витрат також підтвер-
див висновок про низький рівень інтенсивності та 
інвестиційної привабливості галузі, зростання якої 
безпосередньо залежить від впровадження дієвої 
програми підтримки рівня доходів виробників цу-
кросировини державою.

Подальші наукові дослідження слід спрямува-
ти на визначення оптимального рівня інтенсивнос-

ті виробництва з урахуванням специфіки кожно-
го регіону, в якому вирощуються цукрові буряки.  
Це дасть змогу вже на стадії планування обґрунтова-
но обирати технологію їх вирощування та планувати 
очікувані фінансові результати.
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Таблиця 2
граничні показники вирощування цукрових буряків в розрізі груп аграрних підприємств Харків-

ської області за рівнем урожайності в 2009 р.*

Показник
Групи	господарств	за	урожайністю,	ц/га

В	середньомуІ
до	100

ІІ
101—200

ІІІ
201—300

IV
301	і	більше

Кількість	господарств 11 42 28 4 85

Урожайність,	ц/га 81,6 150,6 241,5 314,5 205,8

Виробничі	витрати	на	1	га,	грн 3476,9 4060,5 6314,7 7777,4 5493,3

Граничний	продукт,	ц/га × 69,0 90,9 73,0 ×
Граничні	витрати,	грн × 583,6 2	254,2 1	462,7 ×
Граничний	грошовий	дохід,	при	ціні	1	ц	25,9	грн × 1	788,0 2	354,1 1	891,0 ×
Граничний	прибуток,	грн × 1	204,4 99,9 428,3 ×
*	сільськогосподарські	підприємства,	що	звітують	по	ф.	50-сг
Джерело:	розраховано	автором	за	даними	Головного	управління	статистики	у	Харківській	області




