
                       
 

 

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). 
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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 

В 2012/2013 маркетинговому році, незважаючи на складні погодні умови, коли 

виробництво зернових склало 46,2 млн тонн, раціональний експорт зерна оцінюється на рівні 

24,5 млн т. Українські аграрії з початку 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 року 

- червень 2013 року) станом на 1 червня поставили на зовнішні ринки 23,5 млн т зерна, що на 

11,2% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року. Зокрема, експорт пшениці становив 6,6 млн т, 

зокрема продовольчої - 5,7 млн т, експорт ячменю - 2,04 млн т, експорт кукурудзи - 12,6 млн т. 

Експорт олійних культур становив 2,7 млн т. 

Водночас з початку травня Україна поставила на зовнішні ринки 699,2 тис. т зернових, з 

яких 98,5 тис. т припадають на пшеницю, 7,3 тис. т - на ячмінь, 595 тис. т - на кукурудзу і 55,9 

тис. т - на олійні культури. 

За попередніми даними з 1 по 14 червня Україна поставила на зовнішні ринки 572,5 тис. т 

зерна, з яких 534,6 тис. т кукурудзи і 33,4 тис. т пшениці. 

У Міністерстві аграрної політики та продовольства вважають, що екпорт зерна у 

наступному маркетинговому році 2013/2014 рр може скласти 24-26 млн т.  

Міністерство аграрної політики та продовольства України та компанії-експортери зерна 

уклали меморандум про експорт зерна на 2013/2014 маркетинговий рік. Відповідно до 

положень меморандуму на 2013/2014 маркетинговий рік, сторони домовилися про взаємодію 

на ринку зерна та забезпечення взаємних інтересів. Загальні обсяги експорту визначатимуться 

і погоджуватимуться сторонами до 1 вересня поточного року та викладатимуться у Додатку до 

меморандуму. 
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  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Всього 

Зернові 380,2 1397,4 2392,8 2986,4 3126,1 2811,8 1968,5 1691,5 1566,8 1583,6 908,8 20813,9 

Кукурудза     458,7 1063 1467 2102,2 1605,4 1431,3 1469,9 1317 728,4 11642,9 

Пшениця 333,7 881,1 1235,2 1514,1 1424,8 532,7 122,5 188,5 64,8 238,8 163,9 6700,1 

Ячмінь 30 478,4 647,9 367,9 188,4 134,8 150,9 40 16,6 6,1 8,6 2069,6 

Горох 10,1 30,3 45,1 27,4 14,5 7,4 8,4 7,5 4,6 7,3 4,3 166,9 

Сорго 0,1 0,3 0,3 3,1 15,5 21,5 73,2 10,5   0,3 0,1 124,9 

Просо 2,8 3,3 3,7 5,7 8,9 5,2 4,6 4,6 4,3 6,2 3,2 52,5 

Рис 3,6 3,9 0,6 3,9 3,6 7,6 0,3 1 6,5 7,7 0,2 38,9 

Жито   0,2 0,6 1,1 3,3 0,4 3 7,8   0,1   16,5 

Овес     0,5 0,1       0,2     0,1 0,9 

Гречка             0,1 0,1       0,2 

 

Запаси 

За рахунок невдалого урожаю 2012/2013 МР 

Україна перебуває в очікуванні нового урожаю. 

Запаси зернових та насіння соняшнику в 

аграрних підприємствах України (крім малих) і 

підприємствах, що займаються його зберіганням і 

переробкою, до 1 червня 2013 склали 6,3 млн т, що 

на 41,9 % менше у порівнянні з аналогічною датою 

2012 року. 

За даними Державної служби статистики, 

зокрема, запаси пшениці на цих підприємствах до 

зазначеної дати становили 2,5 млн т, ячменю – 0,7 

млн т, кукурудзи – 2,6 млн т, жита – 0,2 млн т. 

Безпосередньо в аграрних підприємствах запаси 

зерна на 1 червня склали 3,1 млн т, що 36% менше 

торішніх, у тому числі пшениці – 0,9 млн т, ячменю 

– 0,5 млн т, кукурудзи – 1,3 млн т. 

 

 

Поточна ситуація 

Ринок пшениці розпочав новий сезон. Ринок перебуває у стані формування ціни нового 

урожаю. Стартові ціни попиту на фуражну пшеницю сезону 2013 значно нижчі відносно 

попереднього. Експортно-орієнтовані компанії вже назвали попередні ціни, вони варіюються в 

діапазоні від 1430 грн/т до 1650 грн/т EXW. Переробні підприємства центрального регіону 

інформували про те що планують закуповувати зерно в середньому за 1700 грн/т СРТ. На 

півдні України закупівельні ціни дещо більші на тлі низької урожайності зернової в даному 

регіоні. Зокрема, у Херсонській області стартові ціни на нове зерно у деяких переробних 

підприємств фіксувалися на рівні 1900 грн/т СРТ. Варто зазначити, що на зниження ціни 

також впливає низька якість нового урожаю, зокрема його низька натуральна вага. 



                       
 

Вартість пшениця 2012/2013 МР 

продовжує втримуватися на високому 

рівні. Так на минулому тижні ціна 

попиту  пшениці 5 класу 2012 сезону 

по Україні варіювалася від 1980 грн/т 

до 2200 грн/т EXW. 

Протягом всього тижня на ринку 

фуражної пшениці відзначався 

низький рівень пропозиції. 

Найактивнішим ринком серед 

зернових на минулому тижні став 

ринок ячменю. Збір ячменю в 

Україні розпочався ще два тижні 

назад і сьогодні майже добігає кінця. 

Хоч деякі переробні підприємства 

продовжують скуповувати ячмінь 

старого урожаю за попередніми 

цінами (центральний регіон - 2050 

грн/т СРТ), новий урожай активно 

скуповується за значно дешевшою 

ціною. 

Так, ціни попиту як від переробних 

підприємств так і від експортерів 

знаходяться в діапазоні від 1500 грн/т 

до 1750 грн/т. СРТ. Аграрії в міру 

збору урожаю збільшували 

пропозицію на ринку. За 

необхідністю оборотних коштів вони 

часто погоджувалися з ціною нового 

сезону та знижували закупівельні 

ціни. 

На ринку кукурудзи за минулий 

тиждень відзначилися експортери 

своїм виходом з ринку. Лише поодинокі експортно-орієнтовані компанії продовжують 

закуповувати кукурудзу, в той час коли основна маса перейшла на сусідні ринки ячменю та 

пшениці нового урожаю. 

Так ціни на кукурудзу у зв’язку з низькою активністю торгово-закупівельної діяльності 

протягом минулого тижня залишилися на попередньому рівні. Ціни пропозиції зернової 

знаходились в діапазоні від 1650 грн/т до 2030 грн/т EXW. Переробні підприємства 

пропонували за кукурудзу 1600-2000 грн/т на умовах EXW.   


