
13 грудня 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 13 грудня 2017 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших очікувань тижневі ціни на пшеницю залишились  

переважно на минулому рівні. Так, лише на 30 грн/т збільшилась нижня цінова межа 
фуражної пшениці на умовах поставки СРТ-порт (табл.1). Пропозицій на ринку хоч і 
поменшало, але очікувати значного росту цін поки що не варто, адже високої 

конкуренції серед закупівельних компаній не відмічається хоча попит на ринку 
присутній. Звісно свої ціни на передодні тривалих свят можуть переглядати в бік 

збільшення окремі підприємства для залучення більших об’ємів. Загалом не на 
користь росту цін виступає тенденції світового ринку пшениці.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

06.12.2017 13.12.2017 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
06.12.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5300 5100-5300 без змін 

фуражна грн./т 4850-5050 4850-5050 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5550 5400-5550 без змін 

фуражна грн./т 5150-5400 5180-5400 (+30) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

189-192 
(гру/січ) 

189-192 
(гру/січ) без змін 

3 клас  

$/т 

 
182-185 
(гру/січ) 

 
182-185 
(гру/січ) без змін 

фуражна  
$/т 

178-181  
(гру/січ) 

178-181  
(гру/січ) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
149,2 (гру) 142,3 (гру) -6,9 

На наступному тижні ціни на пшеницю по-більшості перебуватимуть в межах 

існуючого рівня.  
 

Ячмінь 
На ринку ячменю зросли експортні ціни +1$/т. Торгівля залишається 

малоактивною. За даними Держстату станом на 1 листопада 2017року запаси 



ячменю в країні становили 1,98 млн.т, що на 28% менше від показника минулого року 
на аналогічну дату.  

На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

06.12.2017 13.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

06.12.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5450 5250-5450 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

190-193 
(гру/січ) 

191-194 
(гру/січ) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
Як ми і очікували, на ринку кукурудзи відбулось незначне зростання 

закупівельних цін. Так, за тиждень, на 20 грн/т збільшилась ціна на умовах поставки 

СРТ-порт, на інших базисах поставки змін не відбулось (табл.3). За попередніми 
даними наразі кукурудзи зібрано 22 млн.т., оброблено 91% засіяних площ, середня 
врожайність 5,36 т/га.  Не дивлячись на те, що збір зернової добігає кінця, хоча в 

деяких областях скоріше за все кукурудза буде зимувати, пропозицій на ринку 
надходить небагато, аграрії планують продавати за вищими від сьогоднішніх  цінами. 

Проте і попит на ринку присутній, що дає надію на збільшення внутрішніх 
закупівельних цін.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

06.12.2017 13.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
06.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4300-4500 4300-4500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4800 4620-4820 (+20) – (+20) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

164-166 

(гру/січ) 164-166 (гру/січ) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 133,7 (гру) 132,1 (гру) -1,6 

На наступному тижні ми очікуємо збереження існуючого рівня цін, також не 

виключається незначне їхнє зростання.  
 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку соняшника збільшились. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор змін не відбулось, а на СРТ-завод прибавили 100 

грн/т, також збільшилась ціна на умовах FOB +1-+3$/т (табл.4). Пропозицій на ринку 
доволі обмежено, більшість фермерів планує поновити продажі після свят. Підтримує 

ріст цін переважно окремі внутрішні переробники, що намагаються збільшити свої 
запаси. Натомість, не на користь цінам соняшника грає соняшникова олія, так за 
тиждень на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) українська олія втратила 3-

5$/т, що також відповідає зовнішнім тенденціям.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 06.12.2017 13.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

06.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10800  10300-10800  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10700-11200 10800-11300 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 359-367 (січ) 360-370 (січ) (+1) – (+3) 



Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     753-760 
(січ/лют) 

    750-755 
(січ/лют) (-3) – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 
783-793 

(січ/бер) 
780-790 

(січ/бер) (-3) – (-3) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікуємо збереження існуючого 

рівня цін на соняшник. Також можливим є незначний зріст цін для залучення більших 
об’ємів окремими переробниками.  

 

Ріпак 
На ринку ріпаку закупівельні ціни втратили 200 грн/т на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт, ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) просіли на 10-12$/т 
січнева поставка. Торгівля ведеться за раніше укладеними контрактами. На 

наступному тижні ріпакові ціни переважно залишатимуться на існуючому рівні.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 06.12.2017 13.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

06.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12300-12800  12100-12600  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13300  12600-13100  (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-436 (січ)  420-424 (січ)  (-10) – (-12) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т  360,75 (лют)  

 

Соя 
На відміну від наших очікувань ціни на ринку сої за минулий тиждень зазнали 

зниження. Так, на умовах EXW-елеватор  ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-завод 
знизилась на 200 грн/т верхня цінова межа. Головною причиною зниження внутрішніх 

цін ми вважаємо ситуацію на зовнішньому ринку, так експортні ціни просіли на 5-

10$/т, що відображає зниження на світовому ринку сої (табл.6).  Зниження тижневих 

цін на сою не спонукало аграріїв збільшувати продажі. В країні залишається 

підвищений інтерес серед переробних та торгуючих компаній до сої, що і 
підтримуватиме ціни на неї. 

Зниження ф’ючерсного контракту на 12$/т на Чиказькій товарній біржі СВОТ 
пов’язано першочергово зі зниженням експортних показників по сої в США.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
06.12.2017 13.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 06.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11200-11700 11100-11600 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11600-12000 11600-11800 0 – (-200)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 390-395 (січ) 382-390 (січ) (-8) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 370,5 (січ) 358,5 (січ) -12 

Сподіваємось на наступному тижні ціни на ринку сої відновлять своє 
зростання. 

 
* 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. 


