
12 жовтня 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 12 жовтня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці продовжили зростати. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор продовольча пшениця додала 50 грн/т, фуражна 
100грн/т, на умовах СРТ-порт 50 грн/т прибавила продоволка та 50 – 100 грн/т 
фуражна, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря збільшилась ціна лише на 

фуражну пшеницю +2 – +3$/т (табл.1). На ринку і надалі присутній попит як з боку 
внутрішніх переробників так і з боку компаній, торгуючих на зовнішніх ринках, що 

підтримує ціни. Натомість зниження цін світового ринку пшениці може відповідним 
чином відігратись на цінах внутрішнього ринку. Також певне тижневе зміцнення 
національної валюти відносно американського долару може відобразитись на 

гривневих цінах пшениці у бік зниження.  
За останніми прогнозами МСГ США світове виробництво пшениці у 2017/18МР 

збільшено на 6,34 млн.т. до 751,19 млн.т. порівняно з минулим прогнозом, але все 
одно є меншим від показників 2016/17 МР у 754,15 млн.т. Для України прогноз 
виробництва пшениці залишився незмінним 26,5 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.10.2017 12.10.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
04.10.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4950-5150 4950-5200 0 – (+50) 

фуражна грн./т 4550-4800 4650-4900 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5250-5550 5300-5550 (+50) – 0 

фуражна грн./т 4900-5100 4950-5200 (+50) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

188-192 

(жов/лис) 

188-192 

(жов/лис) без змін 

3 клас  

$/т 
 

187-190 
(жов/лис) 

 
187-190 

(жов/лис) без змін  

фуражна  

$/т 178-180  
(жов/лис) 

180-183  
(жов/лис) 

 

(+2) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  $/т 164,6 (гру) 159,2 (гру) -5,4 



пшеницю м`яку червону озиму,  

США  

 
Враховуючи вищенаведене на наступному тижні ймовірним є стабілізація цін 

на ринку.  

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь продовжили зростати. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100грн/т, на СРТ-порт +50 - +150 грн/т, 

експортні ціни залишились без змін (табл.2). Підтримку ринку ячменя продовжує 
надавати високий попит закупівельних компаній, особливо компаній, орієнтованих на 
експорт.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

04.10.2017 12.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

04.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4750-5000 4850-5100 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5050-5300 5200-5350 (+150) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

189-192 
(жов/лис) 

189-192 
(жов/лис) без змін  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

На наступному тижні ймовірним є подальше збільшення цін на ячмінь. 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи продовжили зростати. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціни збільшились на 50-100 грн/т, на СРТ-порт +80 - 

+100 грн/т, на умовах поставки FOB  ціни додали 1$/т (табл.3). Основними чинниками 
росту цін виступили повільне надходження «нової» кукурудзи на ринок та існуючий 

попит.  
За останніми прогнозами МСГ США в Україні знижено виробництво кукурудзи 

доо 27 млн.т проти 27,5 млн.т. прогнозованих в минулому місяці. Прогнози світового 

виробництва кукурудзи збільшено до 1,038 млрд.т проти 1,032 млрд.т. минулого 
прогнозованих у вересні та 1,075 млрд.т. минулого маркетингового року. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.10.2017 12.10.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

04.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4350 4200-4450 (+50) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4400-4600 4500-4680 (+100) – (+80)    

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
160-163 

(жов/лис) 
161-164 

(жов/лис) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 137,5 (гру) 136,2 (гру) -1,3 

 
На наступному тижні очікується збереження існуючого тренду. 

 

Соняшник 
 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника зросли. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни додали 200 грн/т., експортні ціни змін не 
зазнали. 



 
Пропозиції насіння на ринок поступають в доволі обмеженій кількості, при 

цьому попит залишається високим. Відмічається низька якість насіння соняшника. За 

даними аналітиків Oil World світове виробництво соняшника у 2017/18 МР сягне 48,4и 
млн..т, що на 1,2 млн.т нижче показників минулого МР, з них на долю України 

припадає 13,4 млн.т. 
На ринку соняшникової олії ціни просіли на 10$/т на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря), на європейському ринку олійні ціни просіли на 2 $/т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 04.10.2017 12.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

04.10.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10500  10200-10700  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10400-10700 10600-10900 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 360-370 (жов) 360-370 (лист) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     760-775 
(жов/гру) 

    760-765 
(лист/гру) 0 – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 
780-790 

(жов/гру) 
778-788 

(жов/гру) (-2) – (-2) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікується переважно зростаюча 

тенденція. 
 

Ріпак 
 

На ринку ріпаку ціни прибавили 100 грн/т на умовах поставки СРТ-порт, 
експортні ціни втратили 5$/т під тиском світових цін. Підтримує ціни існуючий попит. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.10.2017 12.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
04.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12200-12700  12200-12700  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12700-13200  12800-13300  (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-435 (жов)  420-430 (лист)  (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 367 (лист) 365 (лист) -2 

На наступному тижні ціни на ринку ріпаку знаходитимуться в межах досягнутого 
рівня.  

 

Соя 
 
Як ми  очікували, внутрішні ціни на ринку сої продовжили зростати. Так, на 

умовах EXW-елеватор змін не відбулось, на СРТ-завод ціни рибавили 100грн/т, на 

FOBі +2-+5$/т (табл.6). Затримка в просуванні збору сої та її низька якість (-15% від 
показників минулого року) залишаються головними чинниками у формуванні 

закупівельних цін. Попит при цьому також залишається на високому рівні.  
Станом на 10 жовтня зібрано 2,3 млн.т сої, з площі 1,2 млн.га, врожайність 

становить 1,8 т/га.  

 
 

https://www.oilworld.biz/


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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

04.10.2017 12.10.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 04.10.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11100 10700-11100 без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 11100-11400 11200-11500 (+100) – (+100)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-375 
(жов) 

372-380 
(жов/лис) (+2) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 351(лис) 354,6 (лис) +3,6 

 
На наступному тижні очікується подальший ріст внутрішніх цін на сою.  

 
* 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. 
 

 
 


