
12 вересня 2019р. 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 12 вересня 2019 року) 
 

 Пшениця 
На ринку української пшениці закупівельні ціни демонструють знижувальні 

тенденції. Так, на умовах поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу та фуражна 
пшениця просіла на  150-200грн/т, на СРТ-порт на 150 грн/т знизились ціни на  2 клас 
та на 150-200 грн/т на фураж, на умовах FOB (порти Чорного моря) пшениця 2 класу 

втратила 8-9$/т, на 3 клас 6$/т, на фуражну 5$/т (табл.1). Зниження цін на українську 
пшеницю здійснюється під тиском зростаючої конкуренції на пшеничному ринку з 

боку країн Чорноморського регіону. Також показники в Україні залишаються на 
високому рівні, що відповідним чином впливає і на пониження цін, так за даними 
профільного міністерства врожай пшениці прогнозується на рівні 27,8 млн.т.  Попит 

на ринку присутній як з боку внутрішніх переробників та і основних імпортерів.   
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.08.2019 12.09.2019 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
16.08.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4450-4900 4250-4750 (-200) – (-150) 

фуражна грн./т 4350-4750 4150-4600 (-200) – (-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5050-5200 4900-5050 (-150) – (-150) 

фуражна грн./т 4950-5100 4750-4950 (-200) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

192-194 

(сер/вер) 

183-186 

(вер/жов) (-9)– (-8) 

3 клас  
$/т 

186-189 
(сер/вер) 

180-183 
(вер/жов) (-6) – (-6) 

фуражна  
$/т 

182-185 

(сер/вер) 

177-180 

(вер/жов) (-5) – (-5) 

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

США  

$/т 

172,3 (вер) 178 (вер) 

+5,7 
 

На наступному тижні не виключається подальше просідання цін переважно під 
тиском зовнішнього ринку.  
 

Ячмінь 



На ринку ячменя ціни просіли вслід за суміжними зерновими ринками. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни просіли на 250грн/, на СРТ-порт на 250-300 грн/т, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) -4$/т (табл.2). Як ми вже зазначили 

зниження цін зумовлено відповідними тенденціями на суміжних зернових ринках 
пшениці та кукурудзи. Також тиск на ціни чинить високі показники  українського 

врожаю та сусідніх країн-експортерів. Так, за попередніми даними в країні 
прогнозується врожай ячменю на рівні 8,5 млн.т. Попит на ринку не високий.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.08.2019 12.09.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
16.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4650 4000-4400 (-250) – (-250) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4850-5050 4550-4800 (-300) – (-250) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

178-182 
(сер/вер) 

174-178 
(вер/жов) (-4) – (-4) 

На наступному тижні ймовірним є подальше просідання цін на ячмінь. 
 

Кукурудза 
Ринок кукурудзи зазнав суттєвих цінових змін. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор ціни просіли на 800-900 грн/т, на СРТ-порт на 650-800 грн/т, на умовах 
поставки FOB на 8-10$/т поставка в вересні-жовтні. Український ринок знаходиться 

під тиском світових тенденцій на ринку кукурудзи та високих показників пропозицій 
зернової з країн Південної Америки. В країні розпочато збір зернової, що також 
впливає на пониження цін. На разі відмічається низький рівень закупівельної 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.08.2019 12.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 

16.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4200-4600 3300-3800 (-900) – (-800) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4750-5050 4100-4250 (-650) – (-800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
163-167 

(вер/жов) 
155-157 

(вер/жов) (-8) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 142 (вер) 137,2 (вер) -4,8 

На наступному тижні можливим є подальше просідання цін. 

 

Соняшник 
За досліджуваний період ринок соняшника демонструє знижувальну цінову 

тенденцію. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 300-400 грн/т, На 
СРТ-завод на 300 грн/т, ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) знизились на 40$/т 

у порівнянні з серпневими цінами. На ринку соняшникової олії також відбулось 
зниження цін, так, на експортному ринку ціни просіли на 20-33$/т поставка в вересні.  
В країні розпочато збір соняшника, погодні умови сприяють збору, попередні 

показники врожайності перевищують минулорічні, орієнтовні прогнози врожаю 
залишаються на високому рівні. На ринку з’являється все більше пропозицій олійної, 

що також чине тиск на ціни. Попит на ринку зростає.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 16.08.2019 12.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
16.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9300-9600  8900-9300  (-400) – (-300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9600-9900  9300-9600  (-300) –(-300) 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 (сер) 325-335 (вер) (-40) – (-40) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т   745-765 

(сер)  

720-730 (жов) 

  725-732 (вер)  

705-720 (жов) 

(-20) – (-33) 

(-15) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 753-763 (жов) 725-743 (жов)  (-28) – (-20) 

З огляду на просування збору, показники врожаю та збільшення продажів соняшника 
очікується подальше просідання цін. Ринок соняшникової олії також не надасть 

підтримку ринку соняшника.  
 

Ріпак 
За минулий період ціни на ринку не змінились. Різнопланово змінились ціни на 
експортному ринку -2-+3$/т (табл.5). Підтримку цінам надає присутній попит як на 

внутрішньому ринку, так і на зовнішньому.. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні  та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 16.08.2019 12.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
16.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11600  10700-11600  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11600-12000  11600-12000  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 412-417 
(серп)  410-420 (вер)  (-2) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 418 (лист) 422,3 (лист) +4,3 

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня. 
 

Соя 
За досліджуваний період ціни на ринку сої зазнали зниження. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 100 грн/т,  на українському 

FOBі -15$/т поставка в жовтні. В країні розпочато збір сої, попередньо 
повідомляється про нижчий рівень врожайності у порівнянні з минулим роком, також 

ймовірним є зниження показників цьогорічного врожаю сої. На ринку відмічається 
активізація закупівельних компанії на «новий» врожай.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.08.2019 12.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

16.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8400-9200  8300-9100  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9200-9600  9100-9500  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 350-355 (жов)    335-340 (жов) (-15) – (-15) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 315,2 (сер) 315,7 (вер) +0,5 

На наступному тижні не виключається незначне просідання цін. 
Підтримуючим чинником поки що виступає низький рівень врожайності та присутній 

попит.  
 

* 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. 


