
14 червня 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 червня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період пшеничні ціни на внутрішньому ринку продовжили 

знижуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу та фуражна 
пшениця втратили по 200 грн/т, на СРТ-порт високопротеїнова пшениця втратила 
200-250 грн/т, фуражна пшениця просіла на 250 грн/т. На відміну від внутрішнього 

ринку експортні ціни збільшились, так на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 
на поставку в липні-серпні пшениця другого класу додала 4-5$/т, пшениця третього 

класу 3-4$/т, фуражна 6-7$/т (табл.1). Фактором росту цін експортного ринку є 
складні погодні умови (тривала відсутність дощу) в країнах чорноморського регіону, 
що може вплинути на зниження врожаю пшениці. Хоча за останніми даними 

аналітиків USDA в Україні прогнозований врожай пшениці 2018/19 залишився 
незмінним, 26,5 млн.т. Складніша ситуація у сусідньої Росії, де такий прогноз 

знижено на 3,5 млн.т.  
На внутрішньому ринку відмічається сезонне зниження попиту, зосередження 

торгівельних компаній на новому врожаю, збільшення пропозицій.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.05.2018 14.06.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

31.05.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5200-5550 5000-5350 (-200) – (-200) 

фуражна грн./т 5000-5300 4800-5100 (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5650-5800 5400-5600 (-250) – (-200) 

фуражна грн./т 5400-5550 5150-5300 (-250) – (-250) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

196-200 
(лип/серп) 

201-204 
(лип/серп) (+5) – (+4)  

3 клас  
$/т 

192-195 
(лип/серп) 

195-199 
(лип/серп)             (+3) – (+4) 

фуражна  

$/т 187-190 
(лип/серп) 

194-196 
(лип/серп) 

(+7) – (+6) 

 

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

США  

$/т 

197,1 (лип) 189,7 (лип) 

-7,4 
 



 

На наступному тижні ціни на ринку пшениці старого врожаю залишатимуться в 
межах існуючого рівня, на новий врожай ймовірним є збільшення цін. 

 

Ячмінь 
 Ціни на український ячмінь за цей період знизились. Так, на умовах поставки EXW-
елеватор ячмінь втратив 200-300 грн/т, на СРТ-порт 200-250 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) 2-3$/т (табл.2). Торгівельна активність на ринку наразі 

находиться на низькому рівня, ціни носять декларативний характер.  
Відповідно до червневого звіту аналітиків МСГ США в Україні знижено очікуваний 

врожай ячменя на 500 тис.т. до 7 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
31.05.2018 14.06.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
31.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5300-5500 5000-5300 (-300) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5600-5750 5350-5550 (-250) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

202-204 

(лип/серп) 

199-202 

(лип/серп) (-3) – (-2)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За досліджуваний період ціни на ринку кукурудзи продовжили знижуватись. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт закупівельні ціни просіли на 

150грн/т, експортні ціни втратили 3-4$/т поставка червень-липень (табл.3). Основного 
тиску на ціни надають зовнішні тенденції та суміжні ринки. Попит на ринку 

залишається, пропозицій більшає. Поступово більшість закупівельних компаній 
переключатиметься на новий врожай суміжних культур (пшениці,ячменю і т.д) тому 
попит знижуватиметься.  

За останніми даними аналітиків МСГ США в Україні врожай кукурудзи 2018-
2019 р. очікується на рівні 30 млн.т. проти минулорічних 24,1 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.05.2018 14.06.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
31.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5000-5300 4850-5150 (-150) –(-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5400-5600 5250-5450 (-150) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
191-194 

(черв/лип) 
188-190 

(черв/лип) (-3) – (-4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 157,5 (лип) 148 (лип) -9,5 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції.  
 

Соняшник 
Як ми і зазначали у минулому звіті, ціни на ринку соняшника продовжили своє 

зниження. Так, за два тижні ціни просіли на 800 грн/т на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-завод, на умовах FOB (порти Чорного моря) -3$/т (табл.4). На ринку 
соняшникової олії ціни також продовжили своє зниження, в українських портах олія 
просіла на 20$/т липнева поставка. На ринку відмічається поступове зниження 

попиту, більшість переробних підприємств уходять на сезонну профілактику. З іншого 
боку наближення нового врожаю (ріпаку і т.д.) також зосередило на собі увагу 



закупівельних компаній. Суттєвого тиску на ціни надає і ринок олії, на яку при 
існуючих запасах відмічається зниження попиту основних імпортерів.  

Аналітики USDA в своєму червневому звіті прогнозують врожай соняшника 

2018-2019 в Україні на рівні 15,5 млн.т. проти минулорічного 13,7 млн.т. 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
31.05.2018 14.06.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
31.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  11200-11700  (-800) – (-800) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12500-12800 11700-12000 (-800) – (-800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 385-393 

(черв) 385-390 (черв) 0 – (-3) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
750-755 (лип)    730-735 (лип)          (-20) – (-20) 

Європа (FOB порти) $/т 
765-775 

(черв) 
750-760      

(лип-вер) (-15) – (-15) 

На наступному тижні ймовірно ціни продовжать поступове зниження.  
 

Ріпак 
На ринку ріпаку відмічається зниження експортних цін. Так, на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря) ціни втратили 7$/т поставка липень-серпень. Тиску на ціни 
надає європейський ринок ріпаку та суміжні олійні ринки.  
Згідно останнього звіту МСГ США в Україні прогнозується 2,3 млн.т. ріпаку 2018-2019 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 31.05.2018 14.06.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

31.05.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11900-12400  11900-12400  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12400-12900  12400-12900  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 416-421 
(лип/сер)  

409-414 
(лип/сер)  (-7) –(-7) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т … 349,5 (серп) … 

 

Соя 
За минулі два тижня ціни на сою помітно знизились. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни знизились на 600 грн/т, на СРТ-завод на 500 грн/т, експортні ціни 
втратили 15$/т поставка в червні. Основними причинами зниження закупівельних цін 

є певне сезонне зниження попиту, зосередження закупівельних компаній на новому 
врожаю інших культур, та світові тенденції на ринку сої. При цьому особливого 

збільшення пропозицій на ринку не відмічалось.   
За червневим звітом аналітиків USDA в Україні знижено показники очікуваного 

врожаю сої 2018-2019 МР до 4,2 млн.т. проти 4,5 млн.т прогнозованих в травні.  

Станом на 11 червня в Україні сів сої проведений на 90% відведених площ, 
фіксується відставання близько 7%  від показників минулого року.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

31.05.2018 14.06.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 31.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12800-13300 12200-12700 (-600) – (-600) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13300-13700 12800-13200 (-500) – (-500) 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 435-440 
(черв) 420-425 (черв) (-15) – (-15) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 378,6 (лип) 343,9 (лип)             -34,7  

На наступному тижні суттєвих чинників для росту цін на сою не має. 

Ймовірним є подальше зниження.   
 

* 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. 


