
14 листопада 2019р. в ГС «Аграрний союз України» відбулось чергове 

засідання незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку 
за участю представників Аграрного союзу України, СГОК «Козацький зерновий союз» 

інформаційного ресурсу «Аграрний центр Комунікація», аналітичного центру 
«УкрАгроКонсалт», незалежних експертів. За результатами засідання надаємо: 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ* 

(Інформація подається станом на 14 листопада 2019 року) 
 

 Пшениця 
На відміну від наших очікувань, ціни на ринку пшениці зазнали зниження. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт по 50 грн/т втратили високо 
протеїнова та фуражна пшениця, на умовах FOB (порти Чорного моря), навпаки, ціни 
збільшились на 1$/т пшениця 2 та фуражна (табл.1). Тижневе зниження пшеничних 

цін стало наслідком зниження цін на експортному ринку минулого тижня, що в свою 
чергу зумовлено відповідними тенденціями на пшеницю в країнах Чорноморського 

регіону та світового ринку. Тим не менш, попит в країні залишається доволі високим 
як з боку внутрішніх так і експортно орієнтованих компанії.     

Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.11.2019 14.11.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4850-5200 4800-5150 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 4550-4950 4500-4900 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5300-5600 5250-5550 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 5200-5400 5150-5350 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

204-206 
(лист/гру) 

205-207 
(лист/гру) (+1) – (+1) 

3 клас  
$/т 

200-202 

(лист/гру) 

200-202 

(лист/гру) без змін  

фуражна  
$/т 

194-196 
(лист/гру) 

195-197 
(лист/гру) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  
пшеницю м`яку червону озиму,  

США  

$/т 

189,8 (груд) 187 (груд) 

-2,8 
 

На наступному тижні сподіваємось на відновлення зростаючої цінової динаміки на 
ринку пшениці. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь знизились. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор та СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, експортні ціни змін не зазнали. 
Попит на ринку не високий. Торгівельна діяльність знаходиться по-більшості у 



пасивному стані. Зниження цін відбулось головним чином за підтримки суміжних 
ринків пшениці та кукурудзи. 

Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.11.2019 14.11.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4050-4500 4000-4450 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4700-4900 4650-4850 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

183-186 
(лист/гру) 

183-186 
(лист/гру) без змін  

 

Кукурудза 
На відміну від наших очікувань, ціни на ринку кукурудзи зазнали зниження. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни втратили 50 грн/т, експортні 

ціни знизились на 1$/т  (табл.3). В країні триває збір зернової, станом на 11 
листопада оброблено близько 4 млн.га (або 87%) посівних площ, зібрано 30,2 млн.т. 

середня врожайність становить 7 т/га, проти 7,5 т/га минулого року. На ринку 
залишається високий попит, також збільшується рівень пропозицій. Зниження цін на 
ринку кукурудзи є наслідком відповідних тенденцій на світовому ринку кукурудзи.   

Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.11.2019 14.11.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3600-4000 3550-3950 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4350-4500 4300-4450 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
166-168 

(лис/гру) 
165-167 

(лис/гру) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 149 (груд) 147,7 (груд) -1,3 

На наступному тижні ціни на українську кукурудзу коливатимуться в межах 
існуючого рівня. 

 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника залишились переважно на 

минулому рівні. Так, лише експортні ціни прибавили 5$/т груднева поставка. На ринку 
залишається високий рівень пропозиції соняшника, попит також присутній, але за 

рахунок об’єму пропозицій помітної конкуренції на ринку не спостерігається. На ринку 
соняшникової олії переважає зростаюча цінова тенденція, за рахунок суміжних 
світових олійних ринків та присутнього попиту.  

Станом на 11 листопада в Україні зібрано 14,3 млн.т. насіння, середня 
врожайність 2,47 т/га проти 2,25 т/га 2018 року. Аналітики USDA в своєму звіті на 

листопад прогнозують в Україні 14,5 млн.т. соняшника  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.11.2019 14.11.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-8800  8200-8800  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 8800-9400  8800-9400  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 325-335 (лист) 330-340 (гру) (+5) – (+5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
695-715 (груд)  700-710 (груд)  (+5) – (-5) 



Європа (FOB порти) $/т 745-755 (гру) 750-760 (гру) (+5) – (+5) 

На наступному тижні прогнозується сьогоднішній рівень цін на соняшник переважно 

за рахунок ринку соняшникової олії. Фактором тиску на ціни залишається високі 
показники цьогорічного врожаю та високий рівень пропозицій.  

 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку збільшились лише на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) на 2$/т. Торгівельна діяльність більшою мірою йде за раніше 
укладеними контрактами.  

Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

07.11.2019 14.11.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10600  10000-10600  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10600-11000  10600-11000  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 416-426 

(лист)  418-428 (лист)  (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 429,9 (лист) 429,1 (лют) -0,8 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої зазнали змін лише на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря), додавши 5$/т. Зростання експортних цін пов’язано високою 
торгівельною активністю та попитом з боку основних експортерів олійної. За 
останніми даними аналітиків МСГ США в Україні врожай сої очікується на рівні 3,7 

млн.т., що вище прогнозів минулого місяця. Станом на 11 листопада в Україні 
зібрано 3,6 млн.т. сої, середня врожайність 2,32 т/га, що продовжує відставати від 

показників минулого року.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.11.2019 14.11.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
07.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7800-8600  7800-8600  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-8900  8600-8900  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    350-355 
(лис)    355-360 (лис) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 336,2 (лист) 331,6 (лист) -4,6 

На наступному тижні ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.  

 
* Інформація, наведена в бюлетені, надана експертами незалежної 

Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку і слугує орієнтиром 
для прийняття самостійних рішень керівниками підприємств. 


