
11 січня 2018 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 11 січня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період на ринку пшениці ціни підросли. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор продовольча пшениця прибавила 50 грн/т, фуражна 100-150 
грн/т, на СРТ-порт продовольча пшениця збільшилась на 50 грн/т, фуражна на 50-
100 грн/т, експортні ж ціни також прибавили 1-2$/т на пшеницю 2 класу, +1$/т на 3 

клас та 3-4$/т на фуражну пшеницю (табл.1). Як на внутрішньому так і на 
зовнішньому пшеничному ринку присутній високий попит, особливо на фуражну 

пшеницю. Це відповідно підтримує ріст цін, враховуючи те, що фермери поки що не 
охоче реалізують зернову. На підтримку пшеничних цін також суттєво вплинуло 
девальвація гривні. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.12.2017 11.01.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

21.12.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5300 5150-5350 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4900-5150 5050-5250 (+150) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5600 5450-5650 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 5250-5450 5350-5500 (+100) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

188-191 
(гру/січ) 

190-192 
(січ/лют) (+2) – (+1) 

3 клас  

$/т 

 
182-184 

(гру/січ) 

 
183-185 

(січ/лют) (+1) – (+1) 

фуражна  
$/т 

178-181  
(гру/січ) 

182-184  
(січ/лют) (+4) – (+3) 

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

США  

$/т 

155,6 (бер) 159,5 (бер) +3,9 

На наступному тижні на ринку української пшениці за підтримки зовнішнього та 
валютного ринку переважатимуть зростаючі тенденції.   
 

Ячмінь 



На внутрішньому ринку ячменю  відбулось зростання цін. Так, на 50-150 грн/т 
зросли ціни на умовах поставки EXW-елеватор та на 50 грн/т збільшились ціни на 
СРТ-порт. Ціни на умовах поставки  FOB (порти Чорного моря) просіли на 1$/т 

(табл.2).  Оскільки торгівля залишається малоактивною, основним чинником росту 
цін виступило послаблення гривні.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.12.2017 11.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

21.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4900-5200 5050-5250 (+150) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5300-5500 5350-5500 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

191-194 
(гру/січ) 

190-193 
(січ/лют) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
На ринку кукурудзи ціни помітно прибавили. Так, на умовах EXW-елеватор 

ціни збільшились на 150 грн/т, на СРТ-порт  на 150-170 грн/т, на умовах поставки 
FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 4$/т (табл.3). На ріст кукурудзяних цін 

виступило відновлення попиту як внутрішньо так і зовнішньо орієнтовних компаній, 
пропозиції від аграріїв залишаються на низькому рівні, а гривня продовжує своє 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
21.12.2017 11.01.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

21.12.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4650 4500-4800 (+150)– (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4750-4930 4900-5100 (+150)– (+170) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
165-167 
(гру/січ) 

169-171 
(січ/лют) (+4) – (+4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 137,5 (бер) 137,4 (бер) -0,1 

На наступному тижні ми очікуємо збереження високого попиту, що підтримає 
ріст цін.  

 

Соняшник 
За останні тижні на ринку соняшника ціни зросли. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 100 грн/т (табл.4). Головним чином 
на ріст цін влипнув валютний фактор, а саме зниження курсу гривні відносно долару. 

Також поступово повертаються зі свят закупівельні компанії, що збільшує попит на 
олійну. Пропозиції на ринок поступають доволі стримано. 

На ринку соняшникової олії ціни коливались під тиском зовнішніх суміжних 
ринків. Так, на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) ціни на олію змінились 
різнопланово, на 2$/т просіла нижня цінова межа та на 2$/т збільшилась верхня 

поставка лютий-березень. 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та  в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 21.12.2017 11.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

21.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10500-11000  10600-11100  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11000-11500 11100-11600 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 365-370 (лют) без змін  



(січ/лют) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     742-748 

(січ) 

    740-750 

(лют/бер) (-2) – (+2) 

Європа (FOB порти) $/т 

770-780 

(січ/бер) 763-773 (лют) (-7) – (-7) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікуємо переважно росту 
закупівельних цін. 

 

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

ціни збільшились на 13$/т під впливом зовнішніх тенденцій. Торгівля в країні 
залишається на низькому рівні.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

21.12.2017 11.01.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
21.12.2017 

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 410-416 (січ)  423-429 (лют)  (+13) – (+13) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 351,5 (лют) 357,5 (лют) +6 

 

Соя 
За досліджуваний період змін на внутрішньому ринку не відбулось. Така 

ситуація першочергово пояснюється тривалими новорічними святами. На 

експортному ринку під впливом світових тенденцій, по-більшості, переважали 
знижувальні тенденції, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +1 - -2$/т 

поставка в лютні.  
На наступному тижні ми очікуємо відновлення росту цін на сою, завдяки  

відновленню попиту та знецінення гривні (подекуди курс гривні перевищував помітку 

28,50).  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 21.12.2017 11.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 21.12.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11800 11300-11800 без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11800-12000 11800-12000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 376-386 (січ) 377-384 (лют) (+1) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 354,3 (січ) 347,9 (січ) -6,4 

 
 
* 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. 


