
22 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 22 листопада 2017 року) 
 

 Пшениця 
Як ми очікували ціни на українську пшеницю за тиждень знизились. Так, 50 

грн/т втратила продовольча на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт, ціни 
фуражної пшениці залишились без змін, на умовах поставки FOB (порти Чорного 
моря) по 1$/т втратила пшениця 2 та 3 класу (табл.1). Тиску на ціни продовжує 

чинити ситуація на зовнішньому ринку, де українській пшениці доводиться дещо 
поступатись великому врожаю російської пшениці. На внутрішньому ринку більша 

пропозицій, попит також присутній. 
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.11.2017 22.11.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
16.11.2017 

Україна (EXW елеватор)         

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

фуражна грн./т 4750-4950 4750-4950 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5550 5350-5500 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 5000-5250 5000-5250 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

190-193 

(лис/гру) 

190-192 

(гру/січ) 0 – (-1) 

3 клас  

$/т 
 

183-186 

(лис/гру) 

 
183-185 

(гру/січ) 0 – (-1)  

фуражна  

$/т 179-181  

(лис/гру) 

179-181  

(гру/січ) 

 

без змін 

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

$/т 
154,3 (гру) 156 (гру) +1,7 

На наступному тижні на ринку пшениці очікується збереження сьогоднішнього 

рівня цін. Але, враховуючи вищенаведене не виключається незначне зниження 
внутрішніх цін. 

 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на ячмінь просіли. Так, на СРТ-порт знизилась 
верхня цінова межа на 50 грн/т, на мовах FOB (порти Чорного моря) на 1$/т просіла 
ціна поставки грудень-січень. Попит на ринку залишається високим, тиску ж на ціни 

надає зовнішній ринок та суміжні зернові ринки.  
На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.11.2017 22.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

16.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4900-5150 4900-5150 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5300-5550 5300-5500 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

191-194 
(лис/гру) 

190-193 
(гру/січ) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень на ринку кукурудзи ціни зазнали зниження. Так, на 

умовах поставки EXW (елеватор) 50 грн/т втратила верхня цінова межа, на СРТ 
мінус 50-100 грн/т, на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) змін не відбулось 

(табл.3). На ринку залишається висока активність закупівельних компаній, а аграрії 
воліють притримати зернову, що впливатиме на ріст цін. Тиску надає зовнішні 

суміжні ринки та валютні коливання. Тим не менш очікуємо відновлення росту цін у 
найближчі тижні.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.11.2017 22.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
16.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4500 4250-4450 0 – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4850 4550-4750 (-50) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

163-165 

(лис/гру) 

163-165 

(лис/гру) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 133,15 (гру) 135,8 (гру) +2,65 

 

Соняшник 
В супереч нашим очікуванням ціни на український соняшник продовжили 

знижуватись. Так, по 200-300 грн/т втратив соняшник на умовах поставки EXW-
елеватор та СРТ-завод, на умовах FOB змін не відбулось (табл.4). Соняшникова олія 
на експортному ринку втратила за тиждень 3$/т, олія на європейських ринках також 

просіла на 3$/т. Як ми вже зазначали у минулих звітах, нестабільність національної 
валюти виступає головним чинником формування внутрішніх цін на соняшник. На 

зниження цін також впливає ринок олії. З іншого боку на ринку відмічається доволі 
низький рівень пропозицій від фермерів та присутній попит.    

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.11.2017 22.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
16.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10900  10200-10600  (-200) – (-300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10900-11300 10600-11000 (-300) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 (гру) 365-370 (гру) без змін  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
   



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     755-765 
(гру)     752-762 (гру) (-3) – (-3) 

Європа (FOB порти) $/т 778-788 (гру) 775-785 (гру) (-3) – (-3) 

На наступному тижні на ринку соняшника сподіваємось на відновлення росту 
закупівельних цін. 

 

Ріпак 
На ринку ріпаку відмічається зниження цін на умовах поставки СРТ-порт -100 грн/т та 
на умовах FOB (порти Чорного моря) -4$/т (табл.5). Ціни знаходяться під впливом 

суміжних ринків та валютних коливань. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 16.11.2017 22.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

16.11.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12300-12800  12300-12800  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13400  12800-13300  0 – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 435-444 (гру)  435-440 (гру)  0 – (-4) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 377,5 (лют) 375,75 (лют) -1,75 

На наступному тижні ріпакові ціни переважно залишатимуться на існуючому 

рівні.  
  

Соя 
За минулий тиждень на ринку сої ціни знизились. Так, на умовах EXW-

елеватор 100 грн/т втратила верхня цінова межа, на СРТ-завод змін не відбулось, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря)  мінус 3-5$/т (табл.6). Головним 
фактором зниження цін ми вбачаємо в укріпленні гривні що мало місце. Тиску надав і 

світовий ринок сої, де також фіксувалось зниження за рахунок показників 
американського експорту. Тим не менш, в Україні фермери сподіваються на ріст цін і 

по-більшості утримуються від продажів, утворюючи таким чином конкуренцію серед 
закупівельних компаній.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.11.2017 22.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 16.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11000-11400 11000-11300 0 – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11600 11300-11600 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

383-390 (лис) 

380-385 (лис) 

385-390 (гру) (-3) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 358,7 (січ) 363,4 (січ) +4,7 

На наступному тижні сподіваємось на відновлення росту цін 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. 


