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Експортний потенціал борошномельно-круп'яної галузі України 

Н.В. Кудренко 
Національний університет харчових технологій 

Продовольча безпека населення України залежить від стану та перспектив 
розвитку боршномельно-круп'яної галузі АПК, яка забезпечує населення соціально 
важливими продуктами харчування. Виробничі особливості борошномельно-
круп'яної галузі зумовлюють те, що визначальним фактором для розміщення 
підприємств є сировинна база (оскільки галузь більш ніж на 75% залежить від 
зернової сировини) та споживачів продукції. 

В Україні зберігання зернової сировини зосереджене в регіонах, які мають 
морські та річкові порти. Так, найбільші обсяги зерна зберігаються в Одеській 
(14,9%), Харківській (9,6%) та Дніпропетровській областях (9,1%) [2]. 

На підприємствах борошномельно-круп'яної галузі Українипротягом 
останніхдесяти роківспостерігаємо суттєві позитивні зміни. Так, на багатьох 
підприємствах проводиться реконструкція, модернізація, оновлення 
технологійвиробництва, досягнуто значної різноманітності асортименту та якості 
продукції. На сьогоднішній день, основним питанням подальшого ефективного 
розвитку підприємств борошномельно-крупяної галузі є розширення зовнішніх 
ринків збуту продукції та залучення додаткових інвестицій. 

Основне виробництво борошна (41,6%) зосереджене в 5 областях України, 
зокрема: Харківській (11,3%), Донецькій (10,3%), Вінницькій (7,3%), Луганській 
(6,9%) та Черкаській (5,8%)[2]. 

За даними Державної служби статистики в 2012 році експорт борошна за межі 
митної території України склав 161,6 тис. т. Протягом січня-серпня 2013 року 
експорт борошна порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс у 1,6 раз та склав 
130,7 тис. т, що свідчить про нарощування експортного потенціалу вітчизняного 
виробництва. Основними імпортерами борошна українського виробництва на 
міжнародному ринку у 2012 році стали країни ближнього зарубіжжя: Молдова 
(32,7%), Азербайджан (11,7%), а також Індонезія (24,9%)[2]. 

Як доводять дослідження та враховуючи обсяги виробництва зернових в 
Україні можемо стверджувати про високий експортний потенціал вітчизняної 
борошномельно-круп'яної галузі. Основною проблемою українського ринку 
зернових є перехід від експорту зернової сировини до готової продукції, що є 
значно вигіднішим та забезпечує додаткові надходження коштів до бюджету. 

Не менш важливим є питання проходження сертифікації якості борошна та 
круп українського виробництва відповідно до міжнародних стандартів ISO. 

Однак, залишаються невирішеними ряд проблем для підвищення ефективності 
функціонування вітчизняної борошномельно-круп'яної галузі, зокрема, брак коштів 
для сертифікації продукції, впровадження у виробничі процеси сучасних 
ресурсозберігаючих технологій та модернізація обладнання. 
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