
23 травня 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 23 травня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період ціни на українську пшеницю зазнали зниження. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор по 100-150 грн/т знизилась цін на 
високопротеїнову та фуражну пшеницю, на СРТ-порт пшениця 2 класу просіла на 
100 грн/т, фуражна пшениця втратила 150 грн/т. На умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) також відбулось зниження ціни, так, на 1-2$/т знизилась ціна пшениці 
2 класу, на 2-3$/т на пшеницю 3 класу та на 1-2$/т на фураж (табл.1). Основною 

причиною зниження закупівельних цін є поступове сезонне зниження попиту. 
Більшість компаній зосереджено на новому врожаю. Тиску на українські експортні 
ціни надають відповідні тенденції і на пшеницю судньої Росії. Щодо внутрішнього 

ринку, то підтримати ціни зможуть ще окремі переробні підприємства. Пропозиції на 
ринку більшає. 

За даними Держстатистики станом на 1 травня запаси пшениці в країні 
становили 3,94 млн.т. проти 3,87 млн.т. минулого року.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.05.2018 23.05.2018 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
11.05.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5500-5750 5350-5650 (-150) – (-100) 

фуражна грн./т 5300-5500 5200-5400 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5850-6000 5750-5900 (-100) – (-100) 

фуражна грн./т 5600-5800 5450-5650 (-150) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  

$/т 

210-213 
(трав/черв) 

208-212 
(трав/черв) 

195-197 

(лип/серп) (-2) – (-1) 

3 клас  

$/т  
204-208 

(трав/черв) 

 
202-205 

(трав/черв) 

190-194 
(лип/серп) (-2) – (-3) 

фуражна  
$/т 

199-202  
(трав/черв) 

198-200  
(трав/черв) (-1) – (-2) 



187-190 

(лип/серп) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
186,5 (трав) 191,6 (лип) +5,1 

На наступному тижні ймовірним є збереження існуючого рівня цін, тим не менш 
враховуючі зовнішні фактори не виключається незначне зниження ціни. 

 

Ячмінь 
Хоча торгівля ячменем на разі відбувається на низькому рівні, ціни все ж таки 

зазнали зниження. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіл на 50 грн/т 

(верхня цінова межа),  на СРТ-порт на 50-100 грн/т, експортні ціни втратили 3-5$/т 
(табл.2). Зниження цін відбулось в основному за рахунок зниження цін на 
пшеничному ринку та з поступовим наближенням нового врожаю.  

Станом на 1 травня запаси ячменю становили 852,7 тис.т, що є меншим від 
минулорічного показника у 1 млн.т.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.05.2018 23.05.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
11.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5300-5600 5300-5550 0 – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5700-5900 5650-5800 (-50) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 

$/т 
207-210 

(трав/черв) 

202-207 
(трав/черв) 

202-204 

(лип/серп) (-5) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
Відповідно до наших очікувань, ціни на українську кукурудзу, власне як і на 

інші зернові культури, також зазнали зниження. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор закупівельні ціни просіли на 150-200 грн/т, на умовах СРТ-порт на 200 
грн/т, експортні ціни втратили 3$/т поставка травень-червень (табл.3). Основного 

тиску на ціни надають зовнішні тенденції та суміжні ринки. Попит на ринку 
залишається, пропозицій більшає.  

Станом на 21 травня в країні під кукурудзу засіяно 4,37 млн.га (95% від 

плану), що є більшим від показника минулого року – 4,28 млн.га.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.05.2018 23.05.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
11.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5350-5600 5150-5450 (-200) –(-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5700-5900 5500-5700 (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

198-202 

(трав/черв) 

195-199 

(трав/черв) (-3) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 155,3 (трав) 159,3 (лип) +4 

На наступному тижні сподіваємось, що ціни ще залишатимуться на 

досягнутому рівні, але істотних факторів для росту закупівельних цін не має.  
 
 

 



Соняшник 
За минулий період ціни на український соняшник зазнали зниження. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор соняшник втратив 200 грн/т, на СРТ-завод ціни 
залишилсь без змін, на умовах FOB (порти Чорного моря) +1- -2$/т поставка в червні 
(табл.4). Попит на ринку залишається активним, більшість переробних підприємств і 

надалі намагаються залучити більше олійної. Пропозицій на ринку обмежено. 
Ймовірною причиною зниження ціни є намагання закупівельних компаній 

активізувати продажі соняшника виробниками. Також на зниження цін могло 
вплинути зниження цін на соняшникову олію. Так, на експортному ринку української 
олії ціна просіла 10$/т поставка в червні. Зниження цін на олію пояснюється 

зниженням попиту основних імпортерів. 
В Україні практично завершено посівну компанію по соняшнику, за даними 

профільного міністерства станом на 21 травня  соняшником засіяно 5,42 млн.га (98% 
від плану). За показниками минулого року на цю ж дату було засіяно 5,22 млн.га. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
11.05.2018 23.05.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
11.05.2018 

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

Україна  (СРТ завод) грн./т 12700-13000 12700-13000 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 384-395 

(трав) 385-393 (черв) (+1) – (-2) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

  760-765 
(черв) 

 

    750-755 
(черв) 

755-760 (лип) 

 

         (-10) – (-10) 

 

Європа (FOB порти) $/т 

 

775-785 

(черв) 

 

 

780-790 (черв) 

 (+5) – (+5) 

На наступному тижні очікується збереження сьогоднішнього рівня цін на ринку 
соняшника. 
 

Ріпак 
На ринку ріпаку ситуація стабільна, торгівля малоактивна. Тим не менш внутрішні 

ціни зазнали зниження. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни 
просіли на 100 грн/т. На умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни 

збільшились на 4-7$/т поставка липень-серпень.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

11.05.2018 23.05.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
11.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  11900-12400  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12500-13000  12400-12900  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 410-418 
(лип/сер)  

417-422 
(лип/сер)  (+7) –(+4) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т … 358,25 (серп) … 

 



Соя 
За досліджуваний період ціни на ринку сої зростали. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни прибавили 100 грн/т, на СРТ-завод +300 грн/т, експортні ціни 
дещо знизились, -5$/т (верхня ціна) травнева поставка. Основним чинником 
збільшення закупівельних цін залишається високий попит та конкуренція на ринку, 

особливо серед внутрішніх переробників, які для залучення додаткових об’ємів 
(переважно великих партій  підвищують свої ціни. Пропозицій від аграріїв поступає 

вкрай обмежено.  
За даними аграрного міністерства станом на 21 травня соєю засіяно 1,56 

млн.га (81 % від запланованих), що помітно відстає від показників минулого року у 

1,75 млн.га на аналогічну дату. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 11.05.2018 23.05.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 11.05.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12900-13400 13000-13500 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13300-13700 13600-14000 (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-440 
(трав) 430-435 (трав) 0 – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 372,3 (трав) 378,6 (лип) +6,3 

Враховуючи присутній попит на ринку сої очікується збереження існуючої 

цінової тенденції. 
 

* 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. 


