
Прогноз пропозиції на українському ринку кукурудзи 

У 2011/12 МР спостерігається синхронність поведінки української ціни на кукурудзу з ціною 

на СВОТ (США), що пояснюється одночасним збором врожаїв та експортною орієнтацією 

(США найбільший виробник та експортер, Україна найбільший експортер на 

Європейському просторі) . Тому зміна різниці між українською та американською 

кукурудзою впливає на попит від імпортерів та об'єми реалізації даними країнами. 

У 2011/12 МР з'явилася суттєва різниця між українською та американською ціною, що 

викликає інтерес до української кукурудзи з боку імпортерів. Також додатковим фактором 

збільшення уваги серед імпортерів на українську кукурудзу є географічне розташування, 

рекордний рівень виробництва даної кормової та великий потенціал подальшого 

зростання об'ємів виробництва в Україні.  Це дозволяє імпортерам зменшити витрати. 

Причиною появи суттєвої різниці між даними цінами є введення квот на вивіз української 

кукурудзи, що зменшило активність на українському ринку й відповідно стримувало 

зростання. 

Однак збільшення зацікавленості імпортерів щодо співпраці з українськими експортерами 

не призведе до значного зростання української ціни у грудні, оскільки був зібраний 

рекордний рівень врожаю кукурудзи.  

У листопаді-грудні спостерігається щорічна тенденція щодо більш наближеної ціни попиту 

від експортерів (у порівнянні з ціною попиту від переробників) до ціни пропозиції від 

аграріїв. Однак у листопаді 2011/12 МР спостерігається вирівнювання ціни попиту від 

експортерів та переробників разом із зниженням ціни. Це також свідчить про 

переповнення потужностей зберігання та/або накопичення запасів експортерами та 

переробниками. 

Наприкінці грудня відбудеться зростання цін у порівнянні з ціною, що була 

наприкінці листопада через (рис. 1):  

- необхідність накопичення запасів експортерами задля виконання зобов’язань 

за експортними контрактами; 

- збільшення попиту на українську кукурудзу серед головних імпортерів через 

цінову привабливість; 

- зростання світових котирувань кукурудзи, що призведе до зростання попиту від 

експортерів. 

На 49 тижні вірогідно ціна покаже стабільність через (рис. 2): 

- закінчення збиральної кампанії, що дозволяє закуповувати невеликі партії 

через необхідність поповнення обігових коштів для проведення збиральної та 

посівної кампаній; 

- значні об’єми пропозиції кукурудзи, що зменшує собівартість даної кормової; 



- зростаючу нестачу потужностей зберігання та зниження ціни на кукурудзу.  

Аграрії почнуть залишати врожай на полях до весни, оскільки низька вологість 

дозволяє зберегти врожай на якісному рівні; 

- появу зростаючого тренду на світовому ринку кукурудзи, що дозволяє 

українським експортерам нарощувати попит на кукурудзу. 

  

 

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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