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ПРОБЛЕМАТИКА ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З УКРАЇНИ 

Агропромисловий комплекс - один із драйверів економіки, провідний 

експортер (понад 30% вітчизняного експорту) і один з найбільших роботодавців 

(близько 3 млн зайнятих) в країні. У 2014 році АПК був єдиною галуззю, показує 

зростання - за січень-листопад, згідно з даними Укрстату, обсяг 

сільгоспвиробництва зріс на 5%[1]. 

За останні роки Україна вийшла на світовий ринок зернових культур. Хоча 

АПК України кожен рік останніх 5 років встановлює рекорди з експорту зернових, 

протягом останнього року Україна дуже зменшила свої ресурси. Причинами 

зниження окрім погодних умов є те, що ресурси для проведення посівної 

дорожчають через девальвацію гривні, а також нестабільна ситуація у деяких 

регіонах України, та ускладнення проведення польових робіт і логістику ресурсів. 

Найбільшою особливістю стартувавшого сезону – це виключення з 

інфраструктури зернового експорту кримських портів. 

30 червня 2014 року завершився маркетинговий рік(МР), і за результатами 

Мінагропрому українські зернотрейдери поставили на зовнішні ринки 32,4 млн. 

тон зерна, що на 42% більше за попередній рік. Найбільшим експортером зерна в 

минулому маркетинговому році стала компанія «Нібулон». Питома вага цього 

трейдера в загальному обсязі експортних поставок за 11 місяців сезону, за даними 

консалтингової компанії «ПроАгро», склала 10,3%[1]. На другому місці – холдинг 

«Кернел», який генерував 8,6% українського зернового експорту. Замикає трійку 

лідерів Державна продовольчо-зернова корпорація, на яку припало 8,2% обсягу 

поставок. В цілому в топ-10 увійшли традиційні фігуранти рейтингу найбільших 

експортерів - транснаціональні зернотрейдери та провідні українські Агро 

холдинги[2]. 



Як і завжди друга половина МР приносить сезонний ріст цін для зберігаючих 

зерно. У період збору врожаю навпаки ціни знижуються.  

Динаміка рівня експорту зернових представлена у табл. 1. 

Табл. 1 

Рівень експорту зернових культур України за 2012-2014, та прогноз на 

2015р. ( млн. тон) 

 

Як бачимо з табл.1, у 2013 році рівень експорту зернових культур збільшився 

на 4.7% порівняно з минулим роком, а у 2014 році на усі 42%, що є дуже 

позитивно. 2015 рік є складнішим для формування ресурсів, адже Україна 

лишилася цінної інфраструктури на півдні, та на сході країни, що зменшить 

джерела формування фінансових доходів до бюджету країни, що в свою чергу 

позначиться на АПК України також, як і на всіх структурах економіки країни в 

цілому. Експорт зернових культур з кожним роком збільшується, але у 

прогнозованому 2015 році він буде меншим за 2014 рік. 

Для того, щоб в Україні збільшилися об’єми виробництва, та покращився 

експорт зернових, в країні потрібно провести ряд відповідних реформ: 

- зменшити податкове навантаження на агропромисловий комплекс; 

- посилити вплив держави на розвиток фермерських хазяйств; 

- покращити роботу центрів переробітки та логістику. 

На нашу думку ці основні етапи розвитку допоможуть покращити 

експортний потенціал українських агропромислових компаній і дадуть величезну 

змогу країні в Євроінтеграційних процесах.  
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