
Прогноз пропозиції на українському ринку кукурудзи 
 

Порівняно із попереднім маркетинговим роком (МР), Україна в поточному (2011/12 
МР) наростила експорт кукурудзи більш, ніж втричі. Також спостерігалось розширення 
ринків збуту за рахунок Азійських держав (Японія, Тайвань), а це свідчить про вірогідність  
продовження подальшого зростання попиту з боку українських експортерів на кукурудзу в 
Україні. Однак, враховуючи те, що в Аргентині проходить збиральна кампанія, є  
вірогідність зниження попиту з боку країн-імпортерів, що може знизити рівень попиту 
українських експортерів на вітчизняну кукурудзу.  

З огляду на появу української кукурудзи на нових ринках збуту, стрімке зростання 
експорту української кукурудзи та потенціал до подальшого зростання виробництва 
кукурудзи, аграрії намагатимуться стримувати пропозицію великих партій кукурудзи, що 
може призвести до зростання ціни. 

Очікування зниження ціни на кукурудзу на світовому ринку, що призведе до 
зниження прибутковості українських експортерів, а також волатильність останніми 
місяцями на СВОТ (США), свідчить про зниження вірогідності зростання ціни у квітні.  

Згідно з даних Мінагропроду, очікується зростання посівів кукурудзи до 5 млн. га або 
на 36 %, що збільшує вірогідність зростання ціни на українському ринку кукурудзи. 
Зрозуміло нарощення об'ємів виробництва розраховується направити на експорт й через 
це у 2012/13 МР присутність українських експортерів на позабіржовому ринку буде більш 
вагомою, а також дає можливість очікувати зростання впливу на український ринок як 
українських експортерів, так і біржі СВОТ (США). 

Отже новини щодо темпів проведення посівної та збиральної кампанії  в Україні, стан 
посівів будуть також мати більший вплив на світові коливання ніж у попередні МР. 

 
У лютому відбувалося продовження стрімкого зростання цін на кукурудзу, що є 

щорічною тенденцією та пояснюється необхідністю поповнювати запаси учасниками 
українського ринку, придбанням насіннєвого матеріалу та по мірі наближення кінця МР, 
накопичуванням запасів задля зменшення ризику зниження пропозиції.  

 Однак враховуючи очікування значного зниження виробництва в Аргентині та 
очікування зростання світового споживання, є вірогідність зростання попиту на українську 
кукурудзу від імпортерів.  Відповідно є вірогідність продовження зростання ціни в Україні. 

Після стрімкого зростання ціни на кукурудзу, наприкінці лютого відбулося зниження 
цін попиту, а також враховуючи стабілізацію ціни на СВОТ (США) після зростання, можна 
зробити висновок щодо: 

 1) експортери очікують зниження ціни на світовому ринку що призведе до зниження 
прибутковості; 

2) експортери та переробники після намагання нарощення запасів кукурудзи за 
рахунок збільшення ціни, накопичили об’єми та зменшили попит. 

Світовими лідерами з експорту кукурудзи є країни Америки (США, Аргентина та 
Бразилія) та Україна. Україна є лідером з експорту також на європейському просторі та 
враховуючи стрімке зростання виробництва у 2011/12 МР, головні країни-імпортери 
почнуть нарощувати закупівлі саме від українських експортерів, що вірогідно спричинить 
збільшення попиту на кукурудзу на українському ринку. Таким чином, аграрії, розуміючи 
зростання потенціалу та подальше зростання попиту від імпортерів, вірогідно 
намагатимуться збільшити посіви кукурудзи в Україні на 2012/13 МР. 

Отже враховуючи те, що Україна стає світовим лідером з експорту кукурудзи, 
український попит та ціна на українському позабіржовому ринку буде сильніше реагувати 
на коливання на головній біржі – СВОТ (США). 



Спостерігається щорічна тенденція зростання ціни в лютому-березні після чого 
відбувається стабілізація до кінця МР, коли починається друга хвиля зростання ціни. Отже 
враховуючи стрімке зростання ціни у лютому є вірогідність стабілізації ціни у березні. 

Наприкінці березня відбудеться стабілізація або незначне зростання цін у порівнянні 
з ціною, що спостерігалась наприкінці лютого через (рис. 1): 

- накопичення запасів кукурудзи експортерами та переробниками після стрімкого 
збільшення ціни; 

- початок збору врожаю кукурудзи в Аргентині, що зменшить попит на українську 
кукурудзу; 

- очікування стабілізації або незначного зростання ціни на СВОТ (США), що зменшить 
намагання експортерів нарощувати закупівлю за рахунок збільшення ціни попиту; 

- намагання учасниками українського ринку кукурудзи, зменшити попит задля 
впливу на ціну пропозиції в бік зниження. 
 

 

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