
9 січня 2020 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 9 січня року) 

 

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

поставки EXW-елеватор 100 грн/т прибавили пшениця 2 класу та 150 грн/т фуражна, 
на умовах СРТ-порт 200 грн/т додала високопротеїнова пшениця та 150 грн/т фураж, 
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 5-6$/т зросла пшениця 2 класу, на 
4-5$/т пшениця 3 класу та 5-6$/т фураж (табл.1). На збільшення пшеничних цін 
продовжує впливати присутність попиту, світові тенденції та валютні коливання.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4750-5100 4850-5200 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4500-4850 4650-5000 (+150) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5050-5350 5250-5550 (+200) – (+200) 

фуражна грн./т 4950-5200 5100-5350 (+150) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

213-215 
(гру/січ) 

218-221 
(січ/лют) (+5) – (+6) 

3 клас  
$/т 

209-211 
(гру/січ) 

213-216 
(січ/лют) (+4) – (+5) 

фуражна  
$/т 

203-205 
(гру/січ) 

208-211 
(січ/лют) (+5) – (+6) 

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

$/т 
201,4 (бер) 203 (бер) 

+1,6 
 

На разі чинників для зниження цін на українську пшеницю ми не вбачаємо, 
тому на наступному тижні очікуємо на збереження сьогоднішнього рівня цін з 
помірним збільшенням.  
 

Ячмінь 
Попит на ринку ячменя не високий. Торгівельна діяльність знаходиться по-більшості 
у пасивному стані.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3850-4300 3800-4250 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4400-4700 4300-4600 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

183-186 
(гру/січ) 

184-187 
(січ/лют) (+1) – (+1) 

 

Кукурудза 
За минулий період ціни на ринку кукурудзи збільшились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни додали 150-200 грн/т, на СРТ-порт 200 грн/т, експортні 
ціни зросли на 5$/т (табл.3). Попит на українську кукурудзу присутній, пропозицій 
здебільшого вистачає. На ріст цін зернової також вплинула нестабільна гривня. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3600-4000 3750-4200 (+150)– (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4100-4300 4300-4500 (+200) –(+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
170-173   
(гру/січ) 

175-178   
(січ/лют) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 152,3 (бер) 151,2 (бер) -1,1 

На наступному тижні ціни на українську кукурудзу коливатимуться в межах 
існуючого рівня. 

 

Соняшник 
Відповідно до наших очікувань ціни на ринку соняшника продовжили 

збільшуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 300-500 грн/т, 
на умовах СРТ-завод на 200-300 грн/т, експортні ціни прибавили 17$/т. Ринок 
соняшникової олії за підтримки суміжних світових олійних ринків продовжує 
демонструвати зростаючі цінові тенденції, так на умовах поставки  FOB (порти 
Чорного моря) ціни на олію прибавили 20-30$/т поставка в січні. Головним фактором 
росту цін на соняшник залишається ринок соняшникової олії. Очікуємо на активне 
відновлення попиту після новорічно-різдвяних свят, що також позитивно вплине на 
ціноутворення. Пропозицій соняшника на ринку вистачає за рахунок рекордного 
врожаю. Ще одним чинником впливу на ціну залишається триваюче коливання 
національної валюти. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8300-9200  8800-9500  (+500) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9200-10100  9500-10300  (+300) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 348-358 (січ) 365-375 (січ) (+17) – (+17) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
765-770 (січ)  795-800 (січ)   (+20) – (+30) 

Європа (FOB порти) $/т 805-815 (січ) 830-840 (січ) (+25) – (+25) 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку соняшника. 
 

Ріпак 



Торгівельна активність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни більшою 
мірою несуть декларативний характер. На умовах поставки FOB (порти Чорного 
моря) ціни прибавили 20$/т відповідно європейському ринку ріпаку..  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10500-11000  10500-11000  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-440 (січ)  450-460 (лют)  (+20) – (+20) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 453,4 (лют) 463,7 (лют) +10,3 

 

Соя 
За досліджувальний період ринок сої демонстрував зростання закупівельних цін. Так, 
на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни зросли на 300 грн/т, на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря) +5-+10$/т січнева поставка (табл.6). На ринку 
присутній високий попит, пропозицій поступає по-більшості в обмеженій кількості.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.12.2019 09.01.2020 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
19.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-9000  8500-9300  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9000-9500  9300-9800  (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    360-365 (січ)    365-375 (січ) (+5) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 341,1 (січ) 344,7 (січ) +3,6 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого 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. 


