
Прогноз пропозиції на українському ринку кукурудзи 

Для українських експортерів кукурудза є найбільш потенціальною привабливою 

культурою серед зернових, оскільки Україна є лідером серед європейських експортерів. 

Також більша привабливість за рахунок кращих якісних показників та потенціал 

нарощення врожаїв даної культури. Це й показує очікування рекордного врожаю в Україні: 

2010/11 МР — 12 млн т; 2011/12 МР — 21 млн т. Згідно жовтневого звіту від USDA, Україна 

стрімко наростить виробництво (у вересневому було опубліковано очікування 

виробництва на рівні 18 млн т). Враховуючи вигідне географічне розташування України 

щодо головних імпортерів (а саме: Африка та близький Схід) та цінову привабливість 

української кукурудзи, варто очікувати збільшення зацікавленості імпортерів 

співпрацювати саме з українськими експортерами задля зменшення собівартості та витрат 

на кукурудзу. Таким чином є вірогідність значного зростання попиту на українському 

ринку кукурудзи, особливо від експортерів. 

На початку листопада різниця між ціною на українську та американську кукурудзу зросла 

до 560 грн/т. Дана різниця є рекордною  до 2010/11 МР. Спостерігалася тенденція рівності 

цін або навіть незначного перевищення ціни на українську кукурудзу. Однак зараз 

відбувається протилежна ситуація, що збільшує вірогідність зростання попиту з боку 

імпортерів та зростання внутрішньої ціни. У 2010/11 МР зростання різниці відбулося за 

рахунок введення квот на вивіз української кукурудзи, що зменшило активність на 

українському ринку. 

В очікувані рекордних врожаїв кукурудзи на фоні низького врожаю ячменю, попит на 

кукурудзу може зрости. Додатковими факторами є: 

-  зняття мита на вивіз кукурудзи; 

- збільшення попиту на українську кукурудзу з боку азійських країн та країн Африки; 

- конкурентна ціна на українську кукурудзу у порівнянні з американською. 

У 2011/12 МР очікується збільшення споживання кукурудзи у порівнянні з 2010/11 МР з 

6,1 млн т до 7,8 млн т за рахунок очікування загального нарощення виробництва худоби та 

птиці. Через збільшення попиту від переробників, варто очікувати загострення боротьби 

між експортерами та переробниками, оскільки очікується збільшення експорту з України 

(2010/11 МР – 5,5 млн т; 2011/12 МР – 10 млн т). Також враховуючи підписання угоди між 

Україною та ЄС щодо безмитного постачання української кукурудзи в розмірі 400 тис. т та 

зняття мита на вивіз кукурудзи з України, збільшиться вірогідність загострення боротьби 

між учасниками. 

В середині жовтня спостерігається тенденція наближення ціни попиту від експортерів до 

ціни пропозиції, що свідчить про початок намагання нарощення запасів кукурудзи для 

виконання експортних зобов’язань. Також згідно даних Державної митної служби, можна 

відмітити тенденцію стрімкого зростання експорту у листопаді та грудні, що свідчить про  

необхідність експортерів накопичувати запаси кукурудзи. 



Наприкінці листопада відбудеться зростання цін у порівнянні з ціною, що склалась 

наприкінці вересня через (рис. 1):  

- необхідність накопичення запасів експортерами задля виконання зобов’язань за 

експортними контрактами; 

- загострення боротьби між переробниками та експортерами; 

- збільшення попиту з боку імпортерів через більшу різницю між українською та 

американською ціною, а також низькі об’єми пропозиції ячменю у світі; 

На другому тижні листопада (рис. 2) ціна покаже незначне зростання або стабілізується 

через: 

- намагання експортерів спочатку стрімко не нарощувати попит задля зменшення 

подальшого темпу зростання; 

- тривання збиральної кампанії, що дозволяє закуповувати невеликі партії через 

необхідність поповнення обігових коштів для проведення збиральної та посівної кампаній; 

- утримання аграріями великих партій та продаж по максимальним цінам, оскільки після 

зняття мита на вивіз кукурудзи, очікують зростання попиту та ціни від експортерів. 

 

 

Рис. 1. Ціна пропозиції на кукурудзу в Україні (по місяцях), грн/т 
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Рис. 2. Ціна пропозиції на кукурудзу в Україні (по тижнях), грн/т 
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