
                       
 

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 

зібрана 

площа, 

тис.га 

Відхилення 

від 2011 

року, % 

Валовий 

збір 

урожаю, 

тис. т  

Відхилення 

від 2011 

року, % 

Урожайність, 

ц з 1 га 

зібраної площі 

Зернові та зернобобові 

культури – всього  

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 24 травня поставили на зовнішні ринки 21,6 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. 

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. 

Нагадаємо, 24 квітня Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту 

пшениці у цьому маркетинговому році, причому обсяг експорту, за підрахунками 

міністерства, може становити до 0,5 млн т. 

Експорт зернових у 2012/2013 МР, тис. т 

  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Всього 

Зернові 380,2 1397,4 2392,8 2986,4 3126,1 2811,8 1968,5 1691,5 1566,8 1583,6 19905,1 

Кукурудза     458,7 1063 1467 2102,2 1605,4 1431,3 1469,9 1317 10914,5 

Пшениця 333,7 881,1 1235,2 1514,1 1424,8 532,7 122,5 188,5 64,8 238,8 6536,2 

Ячмінь 30 478,4 647,9 367,9 188,4 134,8 150,9 40 16,6 6,1 2061 

Горох 10,1 30,3 45,1 27,4 14,5 7,4 8,4 7,5 4,6 7,3 162,6 

Сорго 0,1 0,3 0,3 3,1 15,5 21,5 73,2 10,5   0,3 124,8 

Просо 2,8 3,3 3,7 5,7 8,9 5,2 4,6 4,6 4,3 6,2 49,3 

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

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     0,8 

Гречка             0,1 0,1     0,2 
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Запаси 

За рахунок невдалого урожаю 2012/2013 МР Україна перебуває в очікуванні нового урожаю 

зернових та олійних, адже їх запаси в середині країни настільки низькі, що в деяких сегментах 

ми не можемо задовольнити власні потреби до кінця сезону. Так, станом на 1 травня 2013 року 

наявність зернових та насіння соняшнику на всіх (сільськогосподарських, зберігаючи та 

переробних) підприємствах на 39,2% менше порівняно з попереднім роком.  

Наявність пшениці в середині країни 

скоротилась вдвічі порівняно з попереднім роком 

– до 3 млн т. Таке скорочення пояснюється 

значним скороченням урожаю в 2012/2013 МР (-

30% відносно попереднього) та інтенсивним 

експортом зернової. 

Наявність ячменю в усіх підприємствах також 

скоротилась, порівняно з аналогічною датою 2012 

року на 30,8% - до 908 тис. т. Наявність даної 

зернової на переробних підприємствах близька до 

мінімуму минулого року – 109,7 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 33,7%. Так запаси кукурудзи 

в усіх підприємствах станом на 1 траня 2013 року 

складають 3693,2 тис. т, що дає можливість 

продовжувати експортну діяльність в даному 

сегменті. 

 

Поточна ситуація 

 Протягом першого тижня 

червня на ринку фуражної 

пшениці спостерігався 

достатньо активний попит на 

зернову, що давало змогу 

аграріям збільшувати ціну на 

неї. Така можливість їм випала 

за умови скорочення запасів 

пшениці в країні. Але варто 

відзначити, що основна маса 

переробників вже сформувала 

необхідні запаси зернової, та 

планує відновити закупівельну 

діяльність вже у новому сезоні.  

Експортно-орієнтовані 

підприємства як і раніше не 

цікавляться даним ринком, тож 

ціни попиту від експортерів 
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залишаються декларативними. 

  Звітній період був 

характерним активністю ринку 

ячменю. На ринку 

спостерігалась достатня 

кількість пропозиції, що 

втримало ціни на попередньому 

рівні. На кінець тижня ціна на 

зернову коливалась в діапазоні 

від 1870 грн/т до 2170 грн/т 

EXW. Лише в західних регіонах 

відчувалась нестача зернової, 

внаслідок чого ціна в 

зазначеному регіоні значно 

зросла, та досягла рівня 2300 

грн/т СРТ. Експортно-

орієнтовані компанії на сьогоднішній день вишли з даного ринку, та планують відновити 

діяльність у новому сезоні. 

 Для ринку фуражної 

кукурудзи була характерна 

нестабільна ситуація. Багато 

компаній продовжували 

озвучувати ціни попиту на 

зернову в колишньому 

діапазоні. Разом з тим, у ряді 

випадків переробники були 

змушені купувати зерно за 

максимальними цінами, щоб 

сформувати його резерв. 

Підприємства з виробництва 

комбікормів і раніше були 

зацікавлений у закупівлях 

великотоннажних партій 

кукурудзи в зв'язку з сезонним 

зростанням попиту на готову 

продукцію. У цілому, на ринку зберігалася висока торгово-закупівельна активність. 

В сегменті експортної орієнтації протягом тижня змін не відбулося. Ціна на зернову 

варіювалась від 1670 грн/т до 1970 грн/т EXW. 

 


