
23 листопада 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 23 листопада 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці збільшились лише на фураж. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор фуражна пшениця прибавила 100-150 грн/т, на 
СРТ-порт +50 грн/т, на умова поставки FOB (порти Чорного моря) зросла 
збільшилась ціна на 3 клас +1$/т та на фураж +2$/т (табл.1). Попит на ринку 

присутній як зовнішніх торгівельних компаній так і внутрішніх переробників, 
пропозицій на ринку по-більшості вистачає. Підвищеним попитом імпортерів 

користується фуражна пшениця, про що говорить ріст цін на експортному ринку.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
15.11.2018 23.11.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
15.11.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6350-6600 6350-6600 без змін  

фуражна грн./т 5850-6150 5950-6300 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6750-6950 6750-6950 без змін 

фуражна грн./т 6350-6550 6400-6600 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

225-230 

(лист/груд) 

225-230 

(лист/груд) без змін 

3 клас  
$/т 

220-224 
(лист/груд) 

220-225 
(лист/груд) 0 – (+1) 

фуражна  
$/т 

212-216 

(лист/груд) 

214-218 

(лист/груд) (+2) – (+2) 

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

$/т 
184,8 (груд) 183,2 (груд) 

-1,6 
 

На наступному тижні на ринку пшениці очікується коливання цін в межах існуючого 

рівня.  
 

Ячмінь 
Ситуація на ринку ячменя залишається стабільною. За тиждень збільшились ціни 

експортного ринку +1$/т (табл.2.) за підтримки попиту основних імпортерів зернової. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

15.11.2018 23.11.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
15.11.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6600-6900 6600-6900 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7100-7350 7100-7350 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

236-240 
(лист/груд) 

237-241 
(лист/груд) (+1) – (+1) 

 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 150 грн/т, на СРТ-порт +50 грн/т, на 
українському FOВі  +1$/т (табл.3).  

За даними профільного міністерства станом на 19 листопада кукурудза 
зібрана на 90% запланованих площ, намолочено 31,2 млн.т., середня врожайність 
7,59 т/га. показники по ходу збору та врожайності продовжують випереджати 

минулорічні, так на цю ж дату 2017 року було намолочено 19 млн.т., середня 
врожайність становила 5,23 т/га. Нагадаємо, що за останніми даними USDA в Україні 

прогноз виробництва кукурудзи збільшено до 33,5 млн,т. 
Попит на ринку поступово збільшується, особливо з боку імпотрерів, про що 

говорить ріст показників експорту української кукурудзи.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

15.11.2018 23.11.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
15.11.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4450 4300-4600 (+150) –(+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5000 4850-5050 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
164-168 

(лист/груд) 
165-169 

(лист/груд) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 144,5 (груд) 142,3 (груд) -2,2 

За підтримки присутнього попиту на ринку на наступному тижні ймовірним є 
подальше зростання цін на кукурудзу.  

 

Соняшник 
За минулий тиждень на ринку соняшника переважали знижувальні тенденції. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни втратили 100 грн/т, на СРТ-завод – 200 
грн/т, експортні ціни прибавили 5-10$/т (табл.4). За даними Мінагропроду станом на 

19 листопада оброблено 99,8% площ, намолочено 13,7 млн.т насіння, середня 
врожайність 2,28 т/га. Нагадаємо, що за даними МСГ США в Україні врожаї 
соняшника прогнозується на рівні 15 млн.т.  

На зниження соняшникових цін в цілому впливають показники високого 
врожаю соняшника та ринок соняшникової олії, про що ми також попереджали в своїх 

минулих звітах. Також відмічається зниження попиту з боку переробних підприємств, 
більшість з яких вже задовольнили свої потреби у олійній.  

Соняшникова олія за тиждень прибавила на 3-10$/т на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря) поставка в грудні. На нашу думку збільшення цін на олію є 
наразі короткостроковим, адже основний вплив на зовнішню ціну чинить суміжні 

світові олійні ринки пальми та сої, на який прослідковуються знижувальні тенденції.  
Таблиця 4. Рівень цін на  соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 15.11.2018 23.11.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
15.11.2018 



Україна (EXW елеватор) грн./т 9600-10000 
(н.в.) 

9500-10100 
(н.в.) (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10300-10600 
(н.в.) 

10100-10400 
(н.в.) (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 330-340 (груд) 340-345 (груд) (+10) – (+5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    625-635 

(груд)     635-638 (груд)  (+10) – (+3) 

Європа (FOB порти) $/т 655-660 (груд)  660-670 (груд)  (+5) – (+10) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікується подальше просідання цін.  
 

Ріпак 
Торгівля на ринку ріпаку залишається малоактивною, внутрішніх цінових змін не 
відбулось. На умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 5-10$/т. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

15.11.2018 23.11.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
15.11.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12400-12700  12400-12700  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12700-13000  12700-13000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 405-415 (груд)  415-420 (груд)  (+10) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 376 (лют) 370,25 (лют) -5,75 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на українську сою продовжили знижуватись. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-завод ціни просіли 
на 200 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни втратили 2-5$/т 
(табл.6). На зниження цін впливає високий врожай сої, низький рівень експортної 

торгівлі, та обмежений попит з боку внутрішніх переробників.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 15.11.2018 23.11.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

15.11.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 8800-9600 

(н.в.) 

8700-9500 (н.в.) 

(-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9800-10300 

(н.в.) 

9600-10100 

(н.в.) (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 345-350 

(лист) 340-348 (груд) (-5) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 319,8 (лист) 324,4 (січ) +4,6 

На наступному тижні очікується 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. 


