
21 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 21 грудня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку української пшениці відбулось зростання цін. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор в ціні додала лише фуражна пшениця +50-
100 грн/т, на СРТ-порт продовольча пшениця збільшилась на 50 грн/т, фуражна на 
50-70 грн/т, експортні ж ціни навпаки зазнали зниження -1$/т на продовольчу 

пшеницю, що пов’язано зі зниженням попиту імпортерів, попит на фуражну пшеницю 
є вищим тому й ціни залишились на минулому рівні (табл.1). На ріст внутрішніх цін 

першочергово зіграв валютний фактор, за тиждень гривня послабшала майже на 70 
коп. відносно американського долару. Також на користь росту цін вплинуло 
обмеженість пропозицій зернової, попит при цьому залишається високим. Важливо, 

що на світовому ринку пшениці поки що переважають ведмежі тенденції, що 
подальшому впливатиме і на ціни українського ринку пшениці.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.12.2017 21.12.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

13.12.2017 

Україна (EXW елеватор)         

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

фуражна грн./т 4850-5050 4900-5150 (+50) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5550 5400-5600 0 – (+50) 

фуражна грн./т 5180-5400 5250-5450 (+70) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

189-192 
(гру/січ) 

188-191 
(гру/січ) (-1) – (-1) 

3 клас  

$/т 

 
182-185 
(гру/січ) 

 
182-184 
(гру/січ) 0 – (-1) 

фуражна  
$/т 

178-181  

(гру/січ) 

178-181  

(гру/січ) без змін 

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

$/т 
142,3 (гру) 155,6 (бер) +13,3 

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

існуючого рівня. Також можливим є зріст за підтримки валютних коливань. 
 



Ячмінь 
За минулий тиждень ціни ячменю зросли на 50 грн/т на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт. Оскільки торгівля залишається малоактивною, основним 
чинником росту цін виступило тижневе послаблення гривні.  

На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.12.2017 21.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

13.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4900-5150 4900-5200 0 – (+50) 

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

191-194 
(гру/січ) 

191-194 
(гру/січ) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

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

елеватор ціни збільшились на 50-150 грн/т, на СРТ-порт  на 110-130 грн/т, на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 1$/т (табл.3). Як і на інших 

зернових ринках, на ріст кукурудзяних цін вплинуло девальвація гривні, також на 
ринку присутній високий попит внутрішньо та зовнішньо орієнтовних торгуючих 

компаній, більшість аграріїв планують поновити продажі зернової ближче до весни 
сподіваючись на зростання цін. Ймовірно, що в очікувані збільшення цін є сенс 
враховуючи низькі показники врожайності та якості цьогорічної кукурудзи, але й слід 

враховувати цінові тенденції світового ринку, на які тисне високий врожай зернової у 
США та Південній Америці.    

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.12.2017 21.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
13.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4300-4500 4350-4650 (+50) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4620-4820 4750-4930 (+130)– (+110) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
164-166 
(гру/січ) 165-167 (гру/січ) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 132,1 (гру) 137,5 (бер) +5,4 

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 та СРТ-завод ціни прибавили 200 грн/т, також 
збільшилась ціна на умовах FOB +5$/т (табл.4). Пропозицій на ринку і надалі 

обмежено, більшість фермерів планує поновити продажі після свят очікуючи більших 
цін. На користь росту цін також вплинуло послаблення гривні відносно долару. Попит 
на ринку присутній. 

На ринку соняшникової олії ціни за тиждень просіли під впливом зниженого 
попиту та тиском зниження цін на суміжних олійних ринках. Так, на умовах поставки 

FOB(порти Чорного моря) ціни на олію втратили 7-8$/т поставка в січні. На 
європейському ринку соняшникової олії ціни знизились на 10$/т.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 13.12.2017 21.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

13.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10800  10500-11000  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11300 11000-11500 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
360-370 (січ) 

365-370 
(січ/лют) (+5) – 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     750-755 
(січ/лют)     742-748 (січ) (-8) – (-7) 

Європа (FOB порти) $/т 
780-790 

(січ/бер) 
770-780 

(січ/бер) (-10) – (-10) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікуємо збереження існуючого 

рівня цін на соняшник. Враховуючи нестабільність валютного ринку не виключається 
також ріст внутрішніх цін.  

 

Ріпак 
На внутрішньому ринку ріпаку за тиждень цінових змін не відбулось, експортні 

ціни просіли на 8-10$/т під впливом зовнішніх тенденцій. Торгівля в країні 
залишається на низькому рівні.  

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 13.12.2017 21.12.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

13.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12600  12100-12600  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12600-13100  12600-13100  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-424 (січ)  410-416 (січ)  (-10) – (-8) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 360,75 (лют) 351,5 (лют) -9,25 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку сої зросли. Так, на умовах 

EXW-елеватор  та СРТ-завод ціни прибавили 200 грн/т, ціни на умовах FOB(порти 

Чорного моря) просіли на 4-6$/т переважно під тиском світових тенденцій (табл.6).  

Факторами підтримки росту цін на сою залишається активний попит переробників та 
компаній, орієнтованих на експорт, фермери і надалі утримуються від продажів 
очікуючи більших цін. На підтримку гривневих цін вплинуло зниження курсу 

нацвалюти відносно долару. На разі основна увага виробників та експортерів сої 
прикута до питання відміни повернення ПДВ при експорті соняшника, сої та ріпаку.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

13.12.2017 21.12.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 13.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11100-11600 11300-11800 (+200) – (+200) 

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 382-390 (січ) 376-386 (січ) (-6) – (-4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 358,5 (січ) 354,3 (січ) -4,2 

На наступному тижні очікується переважно зростаюча тенденція 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. 


