
30 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 30 листопада 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці переважно зростали. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросла верхня цінова межа продовольчої 
та фуражної пшениці, на умовах СРТ-порт продовольча пшениця прибавила 50 грн/т 
(верхня ціна), фуражна збільшилась на 50-100 грн/т, на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) ціни навпаки знизились на 1$/т (табл.1). Основним чинником росту 
внутрішніх цін стало послаблення гривні на фоні незначного зниження пропозицій, 

попит на ринку залишається, але все ж таки стримуючим фактором виступатиме 
тенденції зовнішнього ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

22.11.2017 30.11.2017 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
22.11.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5000-5250 5000-5300 0 – (+50) 

фуражна грн./т 4750-4950 4750-5000 0 – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5350-5500 5350-5550 0 – (+50) 

фуражна грн./т 5000-5250 5100-5300 (+100) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

190-192 
(гру/січ) 

189-192 
(гру/січ) (-1) – 0 

3 клас  

$/т 

 
183-185 
(гру/січ) 

 
182-185 
(гру/січ) (-1) – 0  

фуражна  

$/т 179-181  
(гру/січ) 

178-181  
(гру/січ) 

 

(-1) – 0 

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

США  

$/т 

156 (гру) 153 (гру) -3 

Враховуючи вищенаведене очікувати на подальше суттєве зростання 
внутрішніх цін поки що не варто. Підтримку цінам зможе надати подальше знецінення 

гривні. 
 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на ячмінь просіли лише на умовах СРТ-порт -50 
грн/т. Попит на ринку присутній, тиску ж на ціни надає зовнішній ринок.  

На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

22.11.2017 30.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

22.11.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5300-5500 5250-5450 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

190-193 
(гру/січ) 

190-193 
(гру/січ) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
Як ми і очікували, ціни на кукурудзу потрохи відновлюють ріст. Так, за 

тиждень, на 50 грн/т збільшилась ціна на умовах поставки EXW та на СРТ, на умовах 

поставки FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.3). Основним 
понижуючим ціни чинником залишається зовнішній ринок, але присутня конкуренція  
серед закупівельних компаній на ринку, та обмеженість пропозицій втримує ціни на 

існуючому рівні. Також певну підтримку цінам надає послаблення національної 
валюти.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

22.11.2017 30.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
22.11.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4750 4600-4800 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
163-165 

(лис/гру) 163-165 (гру/січ) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 135,8 (гру) 133,4 (гру) -2,4 

На наступному тижні ми очікуємо збереження існуючого рівня цін, не 

виключається незначне зростання.  

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку соняшника відновили свій 

ріст, прибавивши по 100 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод, на 

умовах FOB ціни знизились на 3-6$/т поставка в січні (табл.4). На відновлення росту 
цін головним чином зіграла девальвуюча гривня, адже на ринку соняшникової олії 
ціни продовжують знижуватись (мінус 3-6$/т на умовах поставки FOB-порти Чорного 

моря), що відповідно тисне на ціни соняшника. Підтримку цінам соняшника 
продовжує надавати існування високого попиту на ринку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
22.11.2017 30.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
22.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10200-10600  10300-10700  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11000 10700-11100 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 (гру) 359-367 (січ) (-6) – (-3)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     752-762 

(гру)     748-758 (гру) (-4) – (-4) 

Європа (FOB порти) $/т 775-785 (гру) 775-785 (гру) без змін 

На наступному тижні на ринку соняшника очікуємо збереження існуючого 
рівня цін на соняшник, сподіваємось на подальший зріст.  

 

Ріпак 
На внутрішньому ринку ріпаку змін не відбулось. Але ціни на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря) втратили 4-5$/т під впливом тенденцій європейського ринку.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 22.11.2017 30.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

22.11.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12300-12800  12300-12800  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13300  12800-13300  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 435-440 (гру)  430-436 (гру)  (-5) – (-4) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 375,75 (лют) 369 (лют) -6,75 

На наступному тижні ріпакові ціни переважно залишатимуться на існуючому 
рівні.  

  

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої відновили зростаючу тенденцію. Так, на 

умовах EXW-елеватор на 200 грн/т збільшилась верхня цінова межа, на СРТ-завод 
+100 - +200 грн/т, експортні ціни змін не зазнали.  Як ми зазначали стриманість 

продажів сої в очікуванні більшої ціни спонукають закупівельників переглядати свої 
ціни. Конкуренція на ринку присутня. Певну підтримку внутрішнім цінам також надало 
послаблення гривні відносно американського долару.   

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

22.11.2017 30.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 22.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11000-11300 11000-11500 0 – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11600 11400-11800 (+100) – (+200)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 385-390 (гру) 385-390 (гру) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 363,4 (січ) 364,6 (січ) +1,2 

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. 


