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ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
О.В. Никишина. Влияние ценовых факто-

ров на развитие зернового рынка Украины.
Проведен анализ влияния уровня цен на финансо-
вое состояние производителей и показатели разви-
тия зернового рынка. Определены факторы,
влияющие на уровень внутренних цен. Системати-
зированы причины ценовых колебаний на внут-
реннем рынке зерна. Предложены рекомендации
по совершенствованию действующего ценового 
механизма зернового рынка.

O.V. Nikishina. Influеnce of price factors on 
the development of the grain market of Ukraine. 
The price level influence on the financial condition of 
the producers and factors of the corn market develop-
ment is analysed. Certain factors, influencing the level 
of the internal prices are determined. The reasons of 
price fluctuations on home grain market are systema-
tized. Some recommendations on improvement of the 
acting price mechanism on grain market are offered. 

 
В умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки особливої актуальності 

набуває питання формування цін на зерно як основи продовольчого підкомплексу країни, сиро-
винної бази переробних підприємств харчової промисловості та підґрунтя продовольчої безпе-
ки держави. Ринок зерна для України є одним з важливих стратегічних експортоорієнтованих 
ринків , що обумовлено наявністю значного ресурсного потенціалу для зернового виробництва 
в країні та експортного потенціалу для виходу на світовий зерновий ринок. Вітчизняний ринок 
зерна останнього десятиліття характеризується нестабільною пропозицією, низькими темпами 
зростання внутрішнього попиту, різкими змінами обсягів експорту та імпорту, значними ціно-
вими коливання. Формування ефективного цінового механізму на ринку зерна покликано подо-
лати цінову невизначеність, забезпечити достатній для розширеного відтворення ресурсів зер-
новиробників рівень рентабельності шляхом введення гарантованих державних цін, вдоскона-
лити цінову політику щодо експортно-імпортних операцій з зерном. Досягнення цінової стабі-
лізації на внутрішньому ринку зерна сприятиме підвищенню прибутковості як товаровиробни-
ків, так і експортерів, забезпечуючи при цьому приріст податкових надходжень до державного 
бюджету. Все це визначає актуальність та практичну значимість обраного напряму дослі-
дження.

Питання, пов’язані з дослідженням цінових тенденцій на ринку зерна, знайшли відобра-
ження в багатьох наукових працях. Однак існуючі дослідження цінового механізму зернового 
ринку висвітлюють, як правило, окремі його складові (наприклад, політику формування внут-
рішніх цін, експортних цін, заставних цін), що не дає змоги комплексно дослідити все різнома-
ніття проблем цінової стабілізації зернового ринку та розробити комплексну систему заходів,
спрямованих на їх успішне вирішення. Ця обставина обумовила необхідність аналізу цінових 
тенденцій на ринку зерна в контексті вдосконалення діючого цінового механізму в зерновій 
галузі.

Вплив рівня внутрішніх цін зернових культур на фінансовий стан товаровиробників та ди-
наміку головних показників зернового ринку можна дослідити шляхом проведення аналізу вза-
ємозв’язку між показниками валового збору сільськогосподарських підприємств (СГП), рента-
бельністю їх продукції та індексом цін, розрахованими за даними Держкомстату України [1, 2] 
та офіційних періодичних видань [3] (табл. 1).  

Згідно з даними таблиці 1, в 1997 р. валовий збір зерна СГП збільшився порівняно з 1996р.
на 45,3 % за рахунок як підвищення врожайності зернових культур на 25 %, так і розширення їх 
зібраних площ на 16 %. Стимулом для розширення посівних площ для виробників зерна став 
високий рівень рентабельності продукції за попередні періоди (85,6 % та 64,6 % за 1995 і 1996 
рр.). Середня ціна реалізації зерна в 1997 р. збільшилась на 7,4 %, однак це збільшення було 
значно нижчим за темп інфляції, внаслідок чого рентабельність продукції зменшилась до 37,5 
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%. В наступний трьохрічний період (1998...2000 рр.) для вітчизняного ринку зерна характерною 
є тенденція до зниження обсягів виробництва зернових внаслідок одночасної дії двох головних 
чинників: падіння урожайності та зменшення обсягів зібраних площ зернових культур. Відсут-
ність ефективних регулюючих механізмів на ринку зерна призвела до перевищення рівня попи-
ту над пропозицією, що, в свою чергу, обумовило зростання середніх цін реалізації зернових 
культур на 31,0 % в 1999 р. та 122,7 % в 2000 р. порівняно з попереднім періодом.

Таблиця 1 

Динаміка головних показників розвитку українського ринку зерна 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Валовий збір 
СГП, млн. т. 31,2 22,1 32,1 23,8 21,6 20,0 31,7 29,5 14,6 31,7 28,8 

2. Урожайність,
ц/га 24,3 19,6 24,5 20,8 19,7 19,4 27,1 27,3 18,2 28,3 26,0 

3. Зібрані площі 
зернових, млн га 14,0 12,5 14,5 12,8 12,5 12,6 14,7 14,2 11,1 14,8 14,6 

4. Рентабельність 
продукції, % 85,6 64,6 37,5 1,9 12,0 64,8 43,3 19,3 45,8 20,1 3,1 

5. Індекс цін (до 
попереднього 
року),% 

4,4 
рази 

2
рази 107,4 90,3 131,0 222,7 83,7 81,8 170,0 112,3 0,99 

Зростання цін та збільшення рентабельності продукції стали для сільськогосподарських 
підприємств сигналом до розширення посівів зернових. В 2001 р. зібрані площі культур збіль-
шились порівняно з 2000 р. на 16,7 %, що, разом із зростанням врожайності зерна на 39,7 % в
результаті дії сприятливих погодно-кліматичних умов, обумовили збільшення обсягів виробни-
цтва зернових на 58,5 %. Однак різке зростання пропозиції зерна на внутрішньому ринку при-
звело до зниження цін і рентабельності продукції на 16,3 % та 21,5 % відповідно.

Через несприятливі погодні умови взимку 2002...2003 рр. загинула значна частина посівів 
озимих зернових. Значне зниження обсягів виробництва зерна в 2003 р. обумовило зростання 
цін і рентабельності продукції на 70 % і 26,5 % відповідно порівняно з 2002 р. Для сільськогос-
подарських підприємств це стало сигналом до розширення зібраних площ зерна в наступному 
2004 р. на 33,3 %. Однак, незважаючи на збільшення середніх цін реалізації на 12,3 %, рентабе-
льність продукції зерновиробників скоротилася на 25,7 % в 2004 р. порівняно з 2003 р., що було 
обумовлено різким зростанням собівартості вирощування зернових культур. В 2005 р. знижен-
ня ціни зерна на 1 % за одночасного зменшення врожайності та зібраних площ зернових куль-
тур, відповідно, на 8,1 % та 1,4 %, призвело до скорочення рентабельності продукції сільсько-
господарських підприємств з 20,1 % до 3,1 %. 

Проведений аналіз взаємозв’язку між валовим збором зерна, рентабельністю продукції та 
індексом цін, що виступає індикатором кон’юнктури зернового ринку, свідчить, з одного боку,
про обернену залежність між обсягами виробництва зернових та рівнем цін, з другого боку, про 
недостатню інформованість товаровиробників відносно стану кон’юнктури ринку, наслідком 
якої є помилкові рішення щодо розширення посівних площ зернових культур.

Ціна на зернові культури формується на внутрішньому ринку під впливом попиту та про-
позиції. Дослідники відмічають, що еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію, в
тому числі і на зерно, є нижчою порівняно з еластичністю її пропозиції. Відносно висока елас-
тичність пропозиції на сільськогосподарську продукцію обумовлена, зокрема, високою універ-
сальністю ресурсів, що визначає легкий перелив капіталу із одних галузей в інші в межах сіль-
ського господарства [4]. Відповідно зниження цін на зернові культури можна пов’язати з більш 
низькою еластичністю попиту на зерно в порівнянні з еластичністю пропозиції.
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Аналіз попиту і пропозиції зернових культур на внутрішньому ринку, проведений на осно-
ві даних інформаційного агентства “АПК-Інформ”, свідчить про деякі структурні зміни як в
використанні, так і пропозиції зерна [3, 5] (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура попиту та пропозиції зернових культур на українському ринку зерна 

Маркетингові роки 
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Відхилення, %

Показники 
млн 
тонн % млн 

тонн % млн 
тонн % млн 

тонн % (4-2)/2 (6-4)/4 (8-6)/6 

Початкові запа-
си 4,80 10,8 3,68 13,4 2,04 4,6 5,97 13,5 —23,3 — 44,6 +192,7 

Валовий збір 38,80 87,6 20,23 73,7 41,81 95,1 38,02 86,2 —47,9 +106,7 —9,1 
Імпорт 0,68 1,6 3,53 12,9 0,12 0,3 0,14 0,3 +419,1 — 96,6 +16,7 
Загальна пропо-
зиція 44,28 100,0 27,44 100,0 43,97 100,0 44,13 100,0 —38,0 +60,2 +0,4 

Внутрішнє спо-
живання: 29,90 73,6 22,5 88,6 26,70 70,3 27,0 68,7 —24,7 +18,7 +1,1 

— продовольче 5,80 14,2 5,60 22,1 5,90 15,5 5,90 15,0 —3,4 +5,4 — 
— кормове 18,30 45,1 12,20 48,1 15,20 40,0 15,80 40,1 —33,3 +24,6 +4,0 
— промислове 1,10 2,7 1,10 4,3 1,20 3,2 1,20 3,1 — +9,1 — 
— насіння 3,20 7,9 2,70 10,6 2,80 7,4 2,70 6,9 —15,6 +3,7 —3,6 
— втрати 1,50 3,7 0,90 3,5 1,60 4,2 1,40 3,6 —40,0 +77,8 —12,5 
Експорт 10,70 26,4 2,90 11,4 11,3 29,7 12,30 31,3 —72,9 +289,7 +8,9 
Загальний по-
пит 40,60 100,0 25,40 100,0 38,0 100,0 39,30 100,0 —37,4 +49,6 +3,4 

Кінцеві запаси 3,68 — 2,04 — 5,97 — 4,83 — —44,6 +192,6 —19,1 

За період, що аналізується, в структурі пропозиції зернових частка перехідних запасів зро-
сла з 10,8 % в 2002/2003 маркетингові роки (МР) до 13,5 % в 2005/2006 МР, водночас питома 
вага обсягів виробництва та імпорту продукції скоротилася, відповідно, з 87,6 до 86,2 % та з 1,6 
% до 0,3 %. Імпорт не відіграє значущої ролі у формуванні зернових ресурсів, основним їх дже-
релом є власне виробництво. Специфічна ситуація склалася у 2003/2004 МР, коли внаслідок 
практично повної втрати урожаю пшениці Україна вимушена була імпортувати значну кіль-
кість продовольчого зерна. У 2003/2004 МР частка імпорту в загальній пропозиції зерна склала 
12,9 %. 

В структурі споживання зерна найбільшу частку займає кормове та продовольче спожи-
вання: відповідно 40,1 % і 15,0 % в 2005/2006 МР. Близько 7% загального попиту зерна викори-
стовується на насіння, 3% — на промислову переробку і приблизно стільки ж втрачається при 
зберіганні, транспортуванні тощо. За період, що аналізується, використання зерна на фуражні 
цілі скоротилося з 18,3 млн т в 2002/2003 МР до 15,8 млн т в 2005/2006 МР за одночасного збі-
льшення обсягів використання зернових на продовольчі цілі з 5,8 до 5,9 млн т. Обсяги викорис-
тання зернових культур на насіння на внутрішньому ринку відзначаються стабільністю, у
2002/2003…2005/2006 МР вони коливалися у досить вузькому діапазоні — 2,7…3,2 млн т.
Промислова переробка зерна зросла з 1,10 млн т в 2002/2003 МР до 1,20 млн т в 2005/2006 МР,
витрати зернових зменшились, відповідно, з 1,5 до 1,4 млн т. Експорт зернових, який формує 
близько 30 % загального попиту, на протязі 2002/2003…2005/2006 МР збільшився з 10,7 млн т
до 12,3 млн т.

Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про відставання темпів зростання попиту від темпів 
зростання пропозиції зернових культур. Так, в 2004/2005 МР порівняно з попереднім періодом 
темп зростання пропозиції зерна склав 60,2 %, темп зростання попиту — 49,6 %, в 2005/2006 
МР аналогічні показники склали, відповідно, 0,4 % та 3,4 %. 
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Зростання експорту зернових культур здійснює безпосередній вплив на ціновий механізм 
вітчизняного ринку зерна. Свідченням його недосконалості є втрати товаровиробників та дер-
жави, які виникають в результаті експорту зернових за цінами, нижчими від світових, та імпор-
ту зерна за цінами, що перевищують експортну і, відповідно, внутрішню ціну товару.

Низькі ціни на українське зерно є головною конкурентною перевагою вітчизняного зерна 
на світовому ринку [6, 7]. В середньому за 1999...2001 рр. українські ціни (FOB) на пшеницю 
були нижчі за світові на 10 % (середня експортна ціна України — 111,8 USD за 1 т., світова ці-
на – 125,3 USD за 1 т.) [6]. Інші розрахунки свідчать про 40 %-ву різницю (в 2002 р.) між внут-
рішніми та світовими цінами зернових культур [7]. Так, згідно з цими розрахунками, в 2000,
2001, 2002 рр. експортна ціна пшениці перевищувала ціну сільськогосподарських підприємств,
відповідно, на 5,5, 13,6 та 41,7 %. Одночасно різниця між експортними та внутрішніми цінами 
ячменю склала 38,7 % в 2000 р., 39,2 % в 2001 р., 44,4 % в 2002 р. Зростання розриву між внут-
рішніми та експортними цінами зернових, з одного боку, знижує рентабельність зерновиробни-
ків, а, відтак, і їх фінансові можливості щодо розширення інвестиційно-інноваційної діяльності,
з другого боку, зменшує доходність експортних операцій із зерном і, відповідно, доходи держа-
вного бюджету в формі податків.

Аналіз цінових співвідношень експорту й імпорту зерна свідчить про значний розрив між 
експортними та імпортними цінами на зернові. Так, ціни імпорту зерна за 1997…2003 рр. пере-
вищували експортні ціни в 1,4...2,8 рази. Особливо це наочно видно за ціновими зіставленнями 
2003 р. Виручка від експорту зернових культур в 2003 р. склала 395 млн USD, а витрати на ім-
порт зерна — 525 млн USD, перевищивши виручку від експорту на 130 млн. USD або 32,9 % 
[8]. Наведені розрахунки є свідченням відсутності відповідного державного контролю за про-
цесом експортно-імпортних операцій із зерном, що знижує доходність зовнішньоекономічної 
діяльності як суб’єктів ринку, так і держави, та виступає одним з чинників цінової нестабільно-
сті на українському ринку зерна.

Характерною рисою сучасного зернового ринку України є сезонні цінові коливання. Різ-
ниця між цінами серпня — листопада та березня — травня в 2000 і 2001 рр. була подвійною, а в
2002 р. — потрійною. Такі сезонні коливання обумовлені незбалансованістю попиту та пропо-
зиції на ринку зерна: 90 % зерна реалізується в липні — грудні і тільки 10 % в січні — червні 
[7]. При відносно рівномірному розподілі попиту в часі така концентрація пропозиції в другому 
півріччі призводить до значного падіння цін в цей період.

Не сприяє ціновій прозорості та стабільності зернового ринку і практично повна відсут-
ність реалізації продукції через товарні біржі. В перехідний трансформаційний період товарна 
біржа ще не виконує ціноутворюючої функції. Переважаючою формою збуту зерна виробника-
ми залишається його масова реалізація у перші місяці після збору урожаю, часто безпосередньо 
з току за низькими цінами. У 2003 р. через біржі товаровиробники реалізували лише 84,8 тис. т
зерна або близько одного відсотка загальних товарних обсягів [8]. Дослідники відмічають, що 
порівняння обсягів експортних контрактів, зареєстрованих на товарних біржах, з офіційною 
статистикою виявляє значні розбіжності, які спотворюють роботу та висновки, на базі яких 
уряд і оператори ринку формують свою цінову політику. Через відсутність ф’ючерсного біржо-
вого ринку проблема кон’юнктури ринку зерна та рівня цін на одно — двохрічну перспективу 
залишається невирішеною.

Поряд із різкими коливаннями цін зернових одним із свідчень цінової нестабільності на 
ринку зерна є диспаритет цін на аграрну та промислову продукцію. Посиленню диспаритету 
цін сприяє недосконала конкуренція на ринках матеріально-технічних ресурсів і продовольства,
які за своєю структурою є ринками олігополії, а за деякими видами матеріально-технічних ре-
сурсів навіть ринками монополії [4]. Об’єктивний характер причин посилення диспаритету цін і
зростання їх циклічних коливань обумовлює об’єктивну необхідність державного регулювання 
аграрного ринку.

Практика свідчить, що діючий механізм стабілізації цін зернового ринку шляхом здійс-
нення інтервенційних та заставних закупівель зерна, передбачений Законом України “Про зер-
но та ринок зерна в Україні” від 4 липня 2002 р., постановами Кабінету Міністрів України “Про 
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додаткові заходи із здійснення заставних та інтервенційних операцій з зерном” від 27 червня 
2003 р., “Про встановлення рівня заставних цін на зерно” від 3 липня 2003 р., є недієвим через 
відсутність належного фінансового забезпечення. Через обмеженість державного фінансування 
заставні закупівлі проводяться в незначних обсягах, при цьому впроваджені заставні ціни (на 
рівні 50 % від ринкових) часто використовуються зернотрейдерами як орієнтир при формуванні 
цінової політики на шкоду товаровиробникам. Крім того, здійснювані Держрезервом та Аграр-
ним фондом інтервенційні закупівлі зернових є збитковими внаслідок того, що їх діюча конце-
пція не передбачає проведення товарних інтервенцій на внутрішньому ринку з метою зниження 
цін [9]. Державні агенти купують зерно у товаровиробників за якомога вищими цінами, вироб-
ляють з нього борошно і, реалізуючи його за заниженими цінами, стабілізують ситуацію на ре-
гіональних ринках хлібопродуктів. Таким чином, діючий механізм інтервенційних закупівель 
зернових не вирішує проблему надлишкової пропозиції на внутрішньому зерновому ринку, а,
відтак, і проблему його цінової стабілізації, що обумовлює об’єктивну необхідність вдоскона-
лення форм реалізації цінової політики в галузі.

Формування ефективної цінової політики на ринку зерна, спрямованої на забезпечення 
стабільних доходів зерновиробників та нівелювання різких цінових коливань повинно базува-
тись на збалансованому поєднанні ринкових важелів управління зерновим ринком з державни-
ми методами регулювання. Їх традиційно ділять на три групи: прямі методи (прямі грошові ви-
плати, пільгові кредити, програми страхування тощо), непрямі методи (пільгове оподаткування,
субсидії на добрива, транспортування тощо), цінові важелі (тарифи, квоти, експортні та імпор-
тні програми, спрямовані на підтримку внутрішніх цін і цін на експортно-імпортні операції). 

Перелічені методи в різних комбінаціях використовують провідні країни світу. Так, у
США, незважаючи на високі показники у зерновиробництві та стійкі позиції на світовому рин-
ку, держава зберігає за собою функції регулювання сільськогосподарського виробництва. Дію-
ча в США програма підтримки цін включає цільову ціну і дефіцитну платіжну схему. Продук-
ція товаровиробників, вироблена за цільовою (другою гарантованою) ціною, реалізується на 
ринку, а уряд покриває різницю між нижчою ринковою ціною (тією, що платить споживач) і
вищою цільовою ціною (тією, що одержую фермер) [10]. На зерновому ринку країн ЄС діють 
три види цін: цільова, гранична та інтервенційна. Цільова ціна забезпечує певний рівень доходу 
зерновиробникам і вища за граничну на величину витрат на транспортування та розвантаження 
зерна. Граничні ціни виконують функції захисних стосовно виробників зерна Європейського 
Союзу щодо конкурентів із інших країн. Ринкові ціни на зерно коливаються між інтервенцій-
ними (нижня межа) і цільовими (верхня межа) [11]. Починаючи з 1992 р. на зерновому ринку 
ЄС просліджується тенденція до зниження рівня інтервенційних цін за одночасного зростання 
прямих платежів, що виплачуються товаровиробникам за умови тимчасового вилучення визна-
ченої частини землі з виробництва. Сьогодні державна підтримка (цінова, пряма земельна до-
помога, експортні субсидії) забезпечує близько 40 % доходів виробників пшениці в ЄС.

За економічним змістом діюча в Україні заставна (мінімально гарантована) ціна на зернові 
культури близька до європейської цільової ціни з тією різницею, що українські виробники ма-
ють право викупити заставлене зерно і перепродати його на ринку. Але, на відміну від ЄС, ре-
гулювання ринку зерна в Україні не узгоджене з режимом експорту та імпорту. Якщо за певних 
обставин заставна ціна перевищить імпортну ціну зернових, то це призведе до своєрідного суб-
сидування імпорту за рахунок бюджетних коштів. Одночасно висока світова ціна обумовить 
зростання обсягів експорту і, відповідно, внутрішніх цін на ринку. Отже, підтримувана заставна 
ціна, по-перше, повинна бути захищена від різких коливань світової за допомогою імпортних і
експортних тарифів, по-друге, забезпечувати достатній для розширеного відтворення виробни-
чих фондів рівень рентабельності зерновиробників.

Підвищенню ефективності діючого механізму державних інтервенційних закупівель зерна 
сприятиме організація його роботи на принципах самоокупності. Це дозволить, з одного боку,
розширити фінансове забезпечення і, відповідно, обсяги інтервенційних операцій, за рахунок 
банківських кредитів, з другого, знизити витратність даних операцій за рахунок проведення 
товарних інтервенцій, які передбачають не тільки придбання зернових в період збільшення їх 
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пропозиції, а й реалізацію продукції в період підвищеного попиту на неї. Крім того, враховую-
чи досвід провідних країн, доцільно розширити використання прямих методів державного ре-
гулювання зернового ринку, орієнтованих на забезпечення доходів безпосередніх товаровироб-
ників.

Таким чином, проведений аналіз цінових тенденцій на ринку зерна дозволив систематизу-
вати причини системного та оперативного характеру, що обумовлюють значні цінові коливання 
на внутрішньому ринку. До них можна віднести:

рівень внутрішньої пропозиції зерна;
більш низьку еластичність попиту на зерно порівняно з еластичністю пропозиції;
сезонні коливання пропозиції зернових культур;
відсутність достовірного інформаційного середовища на зерновому ринку;
відсутність єдиної узгодженої цінової політики у виробників зерна;
неефективний механізм державної підтримки зерновиробників;
вплив світових цін.
Вдосконалення діючої цінової політики на вітчизняному ринку зерна повинно здійснюва-

тись в площинах формування механізму збалансованої підтримки товаровиробників через сис-
тему заставних цін та прямих платежів, побудови механізму інтервенційних закупівель зерна на 
принципах самоокупності, введення імпортних та експортних тарифів, покликаних захистити 
внутрішні ціни від різких коливань світової кон’юнктури і, таким чином, знизити амплітуду 
цінових коливань на зерновому ринку України.
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