
1 листопада 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 1 листопада 2017 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших очікувань, за тиждень на ринку пшениці переважали 

зростаючі тенденції. Так, на умовах поставки  EXW-елеватор на 50 грн/т зросли ціни 
продовольчої та фуражної пшениці, на умовах СРТ-порт ціни залишились без змін, 
на експортному ринку 1$/т прибавила високо протеїнова пшениця, пшениця 3 класу 

та фуражна втратили 1-2$/т (табл.1). Повільне надходження на ринок пропозицій 
продовжують підтримувати закупівельні ціни, попит залишається високим. 

Стримуючим чинником виступали укріплення гривні, та світові тенденції.   
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
25.10.2017 01.11.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
25.10.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5000-5250 5050-5300 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4700-4950 4750-4950 (+50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5600 5400-5600 без змін 

фуражна грн./т 5050-5250 5050-5250 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

189-193 

(лис/гру) 

190-193 

(лис/гру) (+1) - 0 

3 клас  

$/т 
 

187-190 

(лис/гру) 

 
186-188 

(лис/гру) (-1) – (-2)  

фуражна  

$/т 180-183  

(лис/гру) 

179-182  

(лис/гру) 

 

(-1) – (-1) 

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

$/т 
160,9 (гру) 153,7 (гру) -7,2 

На наступному тижні на ринку пшениці можливим є стабілізація цін. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь зростали. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор ціни прибавили 50 грн/т, на СРТ-порт змін не відбулось, експортні ціни 



збільшились на 1$/т (табл.2). На ринку присутній високий попит, пропозицій не 
багато, тому очікується збереження існуючих цін з подальшим помірним зростанням.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2017 01.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
25.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4850-5100 4900-5150 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5450 5250-5450 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

189-192 
(лис/гру) 

190-192 
(лис/гру) (+1) – 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи залишились переважно без змін, 

зазнали росту лише ціни на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) +1$/т. 
Кукурудза на ринку і надалі користується помітним попитом, продажі залишаються 

стриманими. В країні триває збір кукурудзи і станом на 31 жовтня кукурудза зібрана з 
площі 2,7 млн.га, намолот становить 13 млн.т., врожайність 48,3 ц/га. У порівнянні з 
минулим роком на цю ж дату було зібрано 15,3 млн.т., з площі 2,6 млн.га, 

врожайність становила 59,1 ц/га. Відставання у зборі і нижчий показник врожайності 
також впливають на ріст цін. Факторами тиску на ціни можуть стати світовий ринок, 

де переважають знижувальні тенденції під тиском збору в США та валютні 
коливання.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2017 01.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
25.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4500 4250-4500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4850 4650-4850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

162-164 

(лис/гру) 

163-165 

(лис/гру) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 138,8 (гру) 136 (гру) -2,8 

На наступному тижні очікується збереження існуючого тренду. 

 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100 грн/т (нижня ціна), на СРТ-завод змін не 
відбулось, на умовах FOB(порти Чорного моря) +5$/т (табл.4).  

Ціни на соняшникову олію збільшились на 2-3$/т (поставка в грудні) на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря), олія на європейському ринку прибавила 5$/т. 

Як ми відмічали, фермери продовжують стримати продажі, особливо великих 
партій, при цьому попит на ринку високий, що створюватиме певну конкуренцію між 
закупівельними компаніями.  

Станом на 31 жовтня соняшник зібраний з площі 5,6 млн.га (95%), намолочено 
11 млн.т., врожайність становить 1,96 т/га, що продовжує відставати від 

минулорічних показників 2,19 т/га.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 25.10.2017 01.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

25.10.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10800  10400-10800  (+100) – 0 



Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11100 10800-11100 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 360-370 (лист) 365-375 (лист) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     758-762 
(лист/гру)     760-765 (гру) (+2) – (+3) 

Європа (FOB порти) $/т 
780-790 

(лис/гру) 
785-795 

(лис/гру) (+5) – (+5) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікується переважно зростаюча 

тенденція. 
 

Ріпак 
На ринку ріпаку ціни додали 50 грн/т на умовах поставки СРТ-порт, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) на +5-+8$/т під впливом тенденцій світового ринку (табл.5). На 

ринку і надалі фіксується високий інтерес до ріпаку.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 25.10.2017 01.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

25.10.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12300-12800  12300-12800  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13350  12800-13400  0 – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-429 
(лист)  425-437 (лист)  (+5) – (+8) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 365,25 (лист) 372 (лист) +6,75 

На наступному тижні ріпакові ціни переважно залишатимуться на існуючому 
рівні, не виключається певне їх збільшення для залучення додаткових об’ємів.  

  

Соя 
За минулий тиждень на ринку сої ціни розвивались різнобічно.  Так, на умовах 

EXW-елеватор ціни зросли на 50-100 грн/т, на СРТ-завод на 50 грн/т знизилась 
верхня цінова межа, а на умовах поставки FOB (порти Чорного моря)  ціни просіли на 

1$/т (табл.6). Власне, як ми і зазначали в минулому звіті, зниження цін зовнішнього 
ринку відобразилось на цінах внутрішніх. Хоча останні в свою чергу підтримали 

внутрішні переробники, між якими залишається певна конкуренція за додаткові 
об’єми сої. Пропозицій на ринку надходить в обмеженій кількості.  

Станом на 31 жовтня в країні зібрано 3,2 млн.т. сої з 1,7 млн.га. (від 1,99 млн.га 

засіяних площ), врожайність становить 1,89 т/га., що продовжує відставати від 
минулорічних показників.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
25.10.2017 01.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 25.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10800-11300 10900-11350 (+100) – (+50)  

Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11600 11300-11550 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-386 (лис) 380-385 (лис) 0 – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 358,4 (лис) 357,7 (лис) -0,7 

На наступному тижні очікується збереження зростаючого тренду на ринку сої.  
 

* 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. 


