
16 серпня 2017 р. 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 16 серпня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період на пшеничному ринку переважали знижувальні 

тенденції. Так, лише на умовах поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросли ціни на 
продовольчу пшеницю, на фуражну пшеницю ціна просіла на 100 грн/т, на умовах 
СРТ-порт 50 грн/т втратила пшениця 2 класу та 150 грн/т фуражна, на умовах 

поставки  FOB-порти Чорного моря на 1$/т знизилась ціна (верхня межа) на 2 клас, 
на 3 клас мінус 6$/т, на фуражну мінус 5-6$/т (табл.1). Зниження ціни на пшеницю 

пояснюється збільшенням пропозицій на ринку та тенденціями світового ринку. 
Найменшого зниження зазнала високо протеїнова пшениця оскільки існує інформація 
щодо низької якості продовольчої пшениці в країнах Черноморського регіону та 

Європи. 
   Збір пшениці в країні майже завершено, станом на 14 серпня оброблено 98% 

посівних площ, намолот становить 25,8 млн.т, середня врожайність 4,15 т/га. За 
даними останнього звіту МСГ США в Україні підвищено прогноз виробництва пшениці 
до 26,5 млн.т., що також виступає фактором тиску на ціни. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
03.08.2017 16.08.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
03.08.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4800-5000 4850-5050 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4300-4550 4200-4450 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5150-5350 5100-5300 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 4650-4850 4500-4700 (-150) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

193-196 

(сер/вер) 

193-195 

(сер/вер) 0 – (-1) 

3 клас  

$/т 
 

180-184 
(сер/вер) 

 
174-178 

(сер/вер) (-6) – (-6) 

фуражна  

$/т 170-172 
(сер/вер) 

164-167 
(сер/вер) 

 

(-6) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  $/т 169,4 (вер)   



пшеницю м`яку червону озиму,  

США  

 
Враховуючи зазначені вище чинники ймовірним є подальше помірне 

зниження цін на українську пшеницю.  

 

Ячмінь 
Ціни на український ячмінь продовжують зростати. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни прибавили 100-200 грн/т, на СРТ-порт +100 грн/т, експортні ціни 

додали 1-2$/т (табл.2). Підтримку цінам залишається надавати високий попит 
закупівельних компаній, особливо орієнтованих на експорт. В країні майже 
завершено збір ячменю, станом на 14 серпня оброблено 98% посівних площ, 

намолот становить 8,4 млн,т, середня врожайність 3,40т/га. За останніми прогнозами  
USDA в Україні виробництво ячменю очікується на рівні 8,7 млн.т., що на 1,5млн.т. 

вище минулого прогнозу. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

03.08.2017 16.08.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
03.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4550 4450-4650 (+200) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4900 4750-5000 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

175-179 
(сер/вер) 

177-180 
(сер/вер) (+2) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

На наступному тижні на ринку ячменю очікується збереження існуючої 

тенденції. 
 

Кукурудза 
За досліджуваний період ціни на кукурудзу просіли. Так, на умовах поставки 

СРТ-порт кукурудза втратила 100 грн/т, на експортному ринку ціни просіли на 1$/т 

(нижня межа) (табл.3). На ринку відмічається певна пасивність торгівельної 
діяльності, переважна більшість закупівельних компаній переключилась на новий 

врожай зернових, тому і інтерес до кукурудзи знизився.  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

03.08.2017 16.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
03.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4300-4500 4300-4500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4800 4550-4700 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

170-172 

(вер/жов) 

169-172 

(вер/жов) (-1) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 142,7 (вер)   

 

На наступному тижні ціни на українську кукурудзу знаходитимуться в межах 
досягнутого рівня. 

 

Соняшник 
 



За досліджуваний період ціни на ринку соняшника зазнали зниження. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на СРТ-завод на 300 грн/т, 
на умовах FOB(порти Чорного моря) -5$/т (табл.4). Зниження цін на соняшник 

пов'язаний з сезонним зниженням торгівельної активності.  
На ринку соняшникової олії ціни зростали за підтримки попиту з боку 

імпортерів, +5$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 
  

Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
03.08.2017 16.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
03.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10700  10200-10500  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11300 10500-11000 (-300) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-375 

(сер/вер) 

365-375 

(вер/жов) (-5) - 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
373,3 (жов)   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     755-765 

(сер) 

    760-770 

(сер/вер) (+5) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 

793-803 

(сер/вер) 793-803 (вер) без змін 

Враховуючи зниження попиту, на наступному тижні ймовірним є подальше 
зниження цін на соняшник.  

 

Ріпак 
 

За минулі два тижні ціни на ріпак підросли. Так, на умовах поставки EXW-
елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 100 грн/т, експортні ціни додали 5$/т (табл.5). 

Підтримку ринковим цінам надає існуючий попит та ріст цін на світовому ринку. 
Стримуючим чинником виступає достатня кількість пропозицій олійної на ринку, збір 
ріпаку в країні ще триває, станом на 14 серпня оброблено 97% площі, намолот 

становить 2,1 млн.т., середня врожайність 27,7ц/га. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 03.08.2017 16.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

03.08.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11900-12300  12000-12400  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12300-12700  12400-12700  (+100) - 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 (сер)  425-435 (вер)  (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 366,25 (сер)   

На наступному тижні ціни на ринку ріпаку знаходитимуться в межах досягнутого 
рівня.  

 

Соя 
 

На рику сої також спостерігалось зниження закупівельних цін. Так, на 300 
грн/т просіли ціни на умовах EXW-елеватор та СРТ-завод, на умовах FOB (порти 

Чорного моря) - 5$/т (табл.6). Зниження цін стало наслідком низької торгівельної 
діяльності та тенденцій світового ринку.  



За останнім звітом МСГ США прогноз виробництва сої в США 2017/18 МР 
підвищено до рекордних 119,23 млн.т. та кінцевих залишків до 12,94 млн.т. це 
відповідно зіграло на пониження котирувань. 

  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 03.08.2017 16.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 03.08.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11000 10400-10700 (-300) – (-300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11000-11400 10700-11100 (-300) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-385 (сер) 375-380 (вер) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 352,5 (сер)   

 
На наступному тижні ймовірним є подальше зниження цін на українську сою. 

 
* 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. 
 

 
 


