
8 листопада 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 8 листопада 2017 року) 
 

 Пшениця 
Як ми прогнозували за тиждень ціни на українську пшеницю залишились на 

минулому рівні. Зазнали змін лише ціни фуражу та 3-го класу -3$/т на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря). 

Утримує ціни на рівні існуючий попит на ринку, але й поступово збільшуються 

пропозиції, що відповідно тисне на ціни. Додаткового тиску надає зовнішній ринок, де 
українській пшениці певним чином доводиться конкурувати з високим врожаєм 

російської пшениці. Також не на користь внутрішнім цінам грає укріплення гривні 
відносно долару.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.11.2017 08.11.2017 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
01.11.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5050-5300 5050-5300 без змін 

фуражна грн./т 4750-4950 4750-4950 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5600 5400-5600 без змін 

фуражна грн./т 5050-5250 5050-5250 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

190-193 
(лис/гру) 

190-193 
(лис/гру) без змін 

3 клас  

$/т 

 
186-188 

(лис/гру) 

 
185-188 

(лис/гру) (-1) – 0  

фуражна  

$/т 179-182  
(лис/гру) 

179-181  
(лис/гру) 

 

0 – (-1) 

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

США  

$/т 

153,7 (гру) 157 (гру) +3,3 

На наступному тижні на ринку пшениці очікується збереження сьогоднішнього 
рівня цін. Але, враховуючи вищенаведене не виключається незначне зниження 

внутрішніх цін. 
 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на ячмінь по-більшості залишились без змін. Лише на 
СРТ-порт ціни прибавили 50 грн/т, що викликано намаганнями закупівельних 
компаній залучити більше об’ємів зерна. На ринку залишається високий попит, 

пропозицій не багато, тому очікується збереження існуючих цін з подальшим 
помірним зростанням. Стримуючим чинником може виступити валютний ринок. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.11.2017 08.11.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

01.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4900-5150 4900-5150 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5450 5300-5500 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

190-192 
(лис/гру) 

190-192 
(лис/гру) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

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

поставки EXW (елеватор) на 50 грн/т збільшилась нижня цінова межа, ціни СРТ не 
змінились, на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) +1 - +2$/т (табл.3).  

Кукурудза на ринку і надалі користується помітним попитом, продажі 
залишаються стриманими. Станом на 6 листопада кукурудза зібрана з площі 3 

млн.га, намолот становить 15 млн.т., врожайність 49,6 ц/га. У порівнянні з минулим 
роком на цю ж дату було зібрано 17,6 млн.т., з площі 2,9 млн.га, врожайність 
становила 60 ц/га. Як бачимо цьогорічна кукурудза продовжує відставати від 

показників минулого року, що також грає на користь росту цін.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.11.2017 08.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

01.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4500 4300-4500 (+50) - 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4850 4650-4850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
163-165 

(лис/гру) 
164-167 

(лис/гру) (+1) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 136 (гру) 136,8 (гру) +0,8 

На наступному тижні очікується збереження існуючого тренду. 
 

Соняшник 
Як ми і очкували за тиждень ціни на соняшник зросли. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни прибавили 200 грн/т (верхня ціна), на СРТ-завод +100 - +200 
грн/т, на умовах FOB(порти Чорного моря) +5$/т (верхня ціна) (табл.4).  

Ціна на соняшникову олію просіла на 5$/т (поставка в грудні) на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря), ціни олії на європейському ринку не змінилась. 

Як ми відмічали, фермери продовжують стримувати продажі, особливо 

великих партій, при цьому попит на ринку високий, що створює певну конкуренцію 
між закупівельними компаніями. Тому і надалі, по можливості радимо аграріям 

притримати олійну. 
Станом на 6 листопада соняшник зібраний з площі 5,7 млн.га (96%), 

намолочено 11,27 млн.т., врожайність становить 1,97 т/га, що продовжує відставати 

від минулорічних показників 2,2 т/га.  
 

 



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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

01.11.2017 08.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
01.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10800  10400-11000  0 – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11100 10900-11300 (+100) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
365-375 (лист) 

365-380 
(лист/гру) 0 – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     760-765 
(гру)     755-760 (гру) (-5) – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 
785-795 

(лис/гру) 785-795 (лис) без змін 

На наступному тижні на ринку соняшника очікується переважно зростаюча 
тенденція. 

 

Ріпак 
На внутрішньому ринку ріпаку цінових змін не відбулось, на умовах FOB (порти 
Чорного моря) ціна зросла на 6-7$/т під впливом тенденцій світового ринку (табл.5). 
На ринку і надалі фіксується високий інтерес до ріпаку.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

01.11.2017 08.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
01.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12300-12800  12300-12800  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13400  12800-13400  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-437 

(лист)  431-444 (гру)  (+6) – (+7) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 372 (лист) 384,5 (лют) +12,5 

На наступному тижні ріпакові ціни переважно залишатимуться на існуючому 

рівні, не виключається певне їх збільшення для залучення додаткових об’ємів.  
  

Соя 
Відповідно до наших очікувань на ринку сої збереглась зростаюча цінова 

тенденція.  Так, на умовах EXW-елеватор ціни зросли на 50-100 грн/т, на СРТ-завод 

змін не відбулось, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря)  ціни прибавили 
3$/т (табл.6). На ринку і надалі відмічається активний попит як внутрішніх переробних 

так і експортуючих компаній. Фермери воліють утриматись від продажів (особливо 
великих партій) в очікуванні на подальший ріст цін.  

Станом на 6 листопада в країні зібрано 3,35 млн.т. сої з 1,75 млн.га. (від 1,99 

млн.га засіяних площ), врожайність становить 1,91 т/га., що продовжує відставати від 
минулорічних показників майже на 15%.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

01.11.2017 08.11.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 01.11.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10900-11350 11000-11400 (+100) – (+50)  

Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11550 11300-11550 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
380-385 (лис) 

383-388 
(лис/гру) (+3) – (+3) 



Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 357,7 (лис) 362,3 (лис) +4,6 

На наступному тижні очікується збереження зростаючого тренду 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. 


