
14 березня 2018 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 14 березня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період ціни на українську пшеницю зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу прибавила 50-100 грн/т, фуражна +100 
грн/т, на СРТ-порт прибавила лише фуражна пшениця +50 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) пшениця 2 класу додала 4$/т, пшениця 3 класу – 4-5$/т, 

фуражна пшениця – 6-7$/т (табл.1). Значну підтримку внутрішнім цінам надають 
тенденції зовнішнього ринку, відмічається високий попит з боку імпортерів. 

Особливою популярністю користується фуражна пшениця. В середині країни також 
присутній високий попит як торгуючих, так і переробних компаній. Пропозицій на 
ринку більшає, але відмічається бажання та намагання фермерів все таки 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
28.02.2018 14.03.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
28.02.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5350-5600 5400-5700 (+50) – (+100) 

фуражна грн./т 5150-5400 5250-5500 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5800-6000 5800-6000 без змін  

фуражна грн./т 5500-5750 5550-5750 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

202-204 

(бер/квіт) 

206-208 

(бер/квіт) (+4) – (+4) 

3 клас  

$/т 
 

197-200 
(бер/квіт) 

 
201-205 

(бер/квіт) (+4) – (+5) 

фуражна  
$/т 

193-195  
(бер/квіт) 

199-202  
(бер/квіт) (+6) – (+7) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
170,2 (бер) 178,3 (бер) +8,1 

За рахунок існуючого попиту, особливо компаній орієнтованих на експорт, 
очікуємо подальшого збільшення цін на пшеничному ринку в межах існуючого рівня.  

 

Ячмінь 



 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
28.02.2018 14.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
28.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5200-5550 5200-5550 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5600-5800 5600-5800 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

205-210 

(бер/квіт) 

210-215 

(бер/квіт) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За останні два тижні на ринку кукурудзи відбулось значне зростання цін. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 250-350 грн/т, на умовах поставки 

СРТ-порт на 250-300 грн/т, експортні ціни збільшились на 19-20$/т поставка 
березень-квітень (табл.3). Таке зростання внутрішніх цін стало наслідком присутності 

на ринку високої конкуренції, при цьому пропозиції на ринок надходять небагато 
(особливо великих партій). Найвагомішим чинником росту цін виступив звісно 
зовнішній ринок, де відмічається активний імпортний попит. Світовий ринок кукурудзи 

також демонструє зростаючі цінові тенденції, що відповідно відображається і на 
нашому ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

28.02.2018 14.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
28.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4950-5200 5300-5550 (+350) –(+250) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5350-5600 5650-5850 (+300)– (+250) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
186-190 

(бер/квіт) 
205-210 

(бер/квіт) (+19) – (+20) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 145,8 (бер) 151,7 (бер) +5,9 

На наступному тижні ми очікуємо збереження сьогоднішнього рівня цін, також 

не виключається їхнє зростання.  
 

Соняшник 
За досліджуваний період ціни на соняшник підросли. Так, на 200 грн/т зросли 

ціни соняшника на умовах поставки EXW-елеватор, на умовах СРТ-завод +100 грн/т, 
на умовах FOB (порти Чорного моря) +3-8$/т (табл.4). Фермери поступово 
збільшують продажі олійної, але цих об’ємів поки що не вистачає для покриття 

потреб закупівельних та переробних компанії, тому останні відповідно намагаються 
підвищувати свої ціни для залучення більших об’ємів. 

Ринок соняшникової олії в слід за суміжними олійними ринками 
продемонстрував знижувальні тенденції, так експортна ціна української олії з 
поставкою в квітні втратила 5-10$/т.  Таким чином, ринок олії може вплинути на 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 28.02.2018 14.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

28.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10800-11400  11000-11600  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11400-11700 11500-11800 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 372-384 (бер) 380-387 (квіт) (+8) – (+3)  



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

    755-765 
(квіт/трав) 

    750-755 (квіт) 

756-763 

(трав/чер) (-5) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 792-802 (квіт) 

775-785 (квіт) 

780-790 

(трав/чер) 

 (-17) – (-17) 

На наступному тижні ціни на соняшник перебуватимуть переважно в межах існуючого 

рівня.   
 

Ріпак 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
28.02.2018 14.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
28.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  12000-12500  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12500-13000  12500-13000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 438-443 (бер)  425-431 (квіт)  (-13) –(-12) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 359,5 (трав) 346,75 (трав) -12,75 

 

Соя 
Ціни на ринку сої за минулі два тижні залишилися практично не змінними. Так, 

лише на умовах СРТ-завод ціни прибавили 50 грн/т, на умовах FOB(порти Чорного 

моря) на 5$/т просіла верхня цінова межа (табл.6). Як і раніше, на ринку відмічається 
висока конкуренція серед переробників та експортерів сої, при цьому аграрії і надалі 
утримуються від продажів в очікуванні подальшого росту цін. Зниження експортних 

цін виступило стримуючим чинником росту внутрішніх цін на сою.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 28.02.2018 14.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 28.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11900-12500 11900-12500 без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 12450-12750 12500-12800 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 
(бер/квіт) 420-425 (квіт) 0 – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 381,4 (бер) 382,3 (бер) +0,9 

На наступному тижні ми очікуємо збереження існуючої тенденції 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. 


