
                       
 

 

Виробництво 

Після рекордного врожаю 2011 року, в минулому році зерна зібрали на 18% менше. За 

даними державної служби статистики, у 2012 році було зібрано майже 46,2 млн т зернових (у 

вазі після доробки). 

Урожай пшениці в минулому році скоротився на 29,4% - до 15,7 млн т, ячменю - на 23,8%, 

до 6,9 млн т, кукурудзи на зерно - на 8,4% , до 20,9 млн т. Крім цього, в минулому році країна 

зібрала на 44% менше проса (156,4 тис. т), на 15,3% - гречки (238,6 тис. т), і на 6,7% - рису 

(158,6 тис. т). Із зернових культур в минулому році збільшився тільки урожай жита - на 16,7% 

(до 675,7 тис. т) і вівса - на 24,5% (до 629,6 тис. т). 

 Загальна 
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площа, 

тис.га 
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збір 
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14792,1 
-3,5 

46216,2 
-18,6 

31,2 

- пшениця 5629,7 -15,4 15762,6 -29,4 28,0 

- кукурудза на зерно 4371,9 23,4 20961,3 -8,2 47,9 

- ячмінь 3293,0 -10,6 6936,4 -23,8 21,1 

 

 

Експорт 

Станом на 11 квітня Україна експортувала понад 20,2 млн т зерна. А це на 3,6 млн т більше, 

ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року. 

Як і раніше, активно експортується кукурудза. Її вже поставлено на зовнішні ринки майже 

11,4 млн т. Також поступово зростає експорт продуктів переробки зерна, зокрема, борошна. 

Його з початку поточного маркетингового року поставили на зовнішні ринки майже 160 тис. т. 

Експорт пшениці на зазначену дату складає 6,3 млн т. Українського ячменю на зовнішньому 

ринку перебуває 2,06 млн т. 

Експорт зернових у 2012/2013 МР 

  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Всього 

Зернові 380,2 1397,4 2392,8 2986,4 3126,1 2811,8 1968,5 1691,5 1566,8 18321 

Кукурудза     458,7 1063 1467 2102,2 1605,4 1431,3 1469,9 9597,6 

Пшениця 333,7 881,1 1235,2 1514,1 1424,8 532,7 122,5 188,5 64,8 6297,5 

Ячмінь 30 478,4 647,9 367,9 188,4 134,8 150,9 40 16,6 2055 

Горох 10,1 30,3 45,1 27,4 14,5 7,4 8,4 7,5 4,6 155,2 

Сорго 0,1 0,3 0,3 3,1 15,5 21,5 73,2 10,5   124,5 

Просо 2,8 3,3 3,7 5,7 8,9 5,2 4,6 4,6 4,3 43 

Рис 3,6 3,9 0,6 3,9 3,6 7,6 0,3 1 6,5 31 

Жито   0,2 0,6 1,1 3,3 0,4 3 7,8   16,4 

Овес     0,5 0,1       0,2   0,9 

Гречка             0,1 0,1   0,2 



                       
 

 

Як зазначають в Міністерстві аграрної політики та продовольства, в Україні немає підстав 

для виникнення дефіциту зерна на внутрішньому ринку. Окрім того, з огляду на процеси, які 

відбуватимуться на зовнішньому та внутрішньому ринках, показники балансу 

коригуватимуться. Загалом, до кінця червня планується виконати поставки прогнозованих 

обсягів зерна, тобто експортувати 24,6 млн т зернових. 

 

Запаси 

В Україні продовжують скорочуватись запаси зернових та олійних, хоча варто зазначити 

що скорочення протягом березня зменшили темпи порівняно з попередніми місяцями. Така 

ситуація склалась за рахунок низького урожаю в поточному сезоні та через активний експорт 

зерна в першій половині 2012/2013 МР. Так, станом на 1 квітня 2013 року наявність зернових 

та насіння соняшнику на всіх (сільськогосподарських, зберігаючи та переробних) 

підприємствах на 36,8% менше порівняно з попереднім роком. Найбільш відчутне скорочення 

запасів спостерігається в сегменті пшениці – 47,8% порівняно з попереднім роком. 1-го 

квітня в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 1396,2 тис. т пшениці, в 

зберігаючи та переробних підприємствах – 2284 тис. т.  

Наявність ячменю в усіх підприємствах також скоротилась, порівняно з аналогічною 

датою 2012 року на 32,7% - до 1173 тис. т. Наявність даної зернової на переробних 

підприємствах близька до мінімуму 

минулого року – 106,8 тис. т. Така 

ситуація склалась через високу ціну на 

зернову та стримування її на ринку 

виробниками через небажання збувати 

ячмінь за більш доступними для 

переробників цінами. 

У зв’язку з низькою урожайністю 

запаси кукурудзи менші на 31,8%. Так 

запаси кукурудзи в усіх підприємствах 

станом на 1 квітзня 2013 року 

складають 565,8 тис. т. Протягом 

березня через потребу аграріїв 

оборотних коштів на ринок від них 

вийшло556,6 тис. т зернової, тож запаси в сільськогосподарських підприємствах складають 

2283,1 тис. т. В зберігаючих підприємствах 1 квітня було в наявності 2185,4 тис. т, в 

переробних – 597,3 тис. т.  

 

 

 



                       
 

Поточна ситуація 

Протягом минулих двох тижнів поточна ситуація на ринку зернових суттєвих змін не 

сталося. Через святкові дні аграрії знизили торгову активність через що деякі переробні 

підприємства відчули нестачу пропозиції на ринку. 

На ринку фуражної пшениці протягом 

тижня двох тижнів ціна зернову зберігалася 

на встановленому рівні. Через нестачу 

пропозиції переробні підприємства 

продовжували оголошувати високі 

закупівельні ціни, оскільки потребували в 

терміновому поповненню запасів сировини. 

Але в цілому, даний період в сегменті 

характеризувався низькою активністю 

торгово-закупівельної діяльності. Ціни від 

експортерів продовжили бути 

декларативними через відсутність 

закупівельної діяльності експортерами. 

У той же час, аграрії зазначали достатньо 

високі ціни на зернову, але в загальному їх 

активність була низькою через святкові дні. 

Сталість цін також зазначав в собі ринок 

фуражного ячменю. В даному сегменті 

ринку відзначалось зниження попиту. 

Переробні підприємства та експортери не 

потребували закупівлі нових партій 

продукту. При цьому аграрії були 

зацікавлені в збуті, що створило достатню 

пропозицію на ринку. 

У звітний період для ринку фуражної 

кукурудзи були характерні 

різноспрямовані тенденції. Переробники та 

більшість експортерів не потребували 

поповнення запасів та зазначали попередні 

ціни. Але деякі експортери збільшили 

закупівельну ціну через термінову 

необхідність придбати великі партії 

зернової. Деякі аграрії зупинили торгову 

діяльність , тому як очікують подальше 

збільшення ціни. 


