
26 березня 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 26 березня 2020 року) 
 

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

поставки EXW-елеватор на 500 грн/т зросла ціна на пшеницю 2 класу та на 450-500 
грн/т на фураж, на умовах СРТ-порт пшениця 2 класу прибавила 400-500 грн/т, 
фуражна пшениця зросла на 400 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря) на 9$/т збільшилась ціна на пшеницю 2 класу, на 8$/т на 3 клас та на 7$/т  на 
фуражну пшеницю (табл.1). На світовому ринку пшениці відмічається збільшення цін, 

по-більшості за рахунок зростаючого попиту на зернову продукцію під тиском 
розповсюдження короновірусу та оголошення карантину в багатьох країнах світу. Ще 
одним чинником підтримки цін виступило триваюче зниження курсу гривні відносно 

американського долару. Спостерігається певне пожвавлення попиту на ринку.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні  та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.03.2020 26.03.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
12.03.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5200-5500 5700-6000 (+500) – (+500) 

фуражна грн./т 5000-5300 5450-5800 (+450) – (+500) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5700 5900-6100 (+500) – (+400) 

фуражна грн./т 5200-5500 5600-5900 (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

207-210 

(бер/квіт) 

216-219 

(бер/квіт) (+9) – (+9) 

3 клас  
$/т 

203-206 
(бер/квіт) 

211-214 
(бер/квіт) (+8) – (+8) 

фуражна  
$/т 

201-204 

(бер/квіт) 

208-211 

(бер/квіт) (+7) – (+7) 

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

$/т 
190 (бер) 213,1 (трав) +23,1 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого рівня цін, не 

виключається зростання. 
 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на ячмінь зросли на умовах EXW-елеватор на 100 – 200 
грн/т, на СРТ-порт на 150 – 200 грн/т, експортні ціни просіли на 4$/т. Головним 
фактором росту цін для ринку ячменю виступає нестабільність на валютному ринку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.03.2020 26.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

12.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4550 4350-4750 (+100) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4850 4750-5000 (+200) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

180-183 
(бер/квіт) 

176-179 
(бер/квіт) (-4) – (-4) 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень, ціни на українському ринку кукурудзи збільшились. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни додали 350 грн/т, на СРТ-порт 300 грн/т, на 
умовах FOB (порти Чорного моря) 3$/т поставка березень-квітень (табл.3).  

Здебільшого основним чинником росту цін виступив валютний ринок, а саме 
послаблення курсу гривні. Пропозицій зернової на ринку вистачає,  попит 
залишається помірним. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.03.2020 26.03.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
12.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4400-4700 4750-5050 (+350) –(+350) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4700-5000 5000-5300 (+300) –(+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

174-177  

(бер/квіт) 

177-180  

(бер/квіт) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 149,3 (бер) 137,1 (трав) -12,2 

На наступному тижні істотних чинників, окрім коливання валют, для цінових 

змін на ринку кукурудзи не відмічається. 
 

Соняшник 
За минулий період ціни на ринку соняшника зазнали помітного зростання. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 700 грн/т, на СРТ-завод 600-700 
грн/т, експортні ціни змін не зазнали. На ринку соняшникової олії продовжують 
переважати ведмежі настрої, -20 – -25$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря). Зниження цін на українську олію є наслідком відповідних тенденції на світових 
суміжних олійних ринках та ринку нафти, певного скорочення попиту, а також під 

тиском розповсюдження в світі короновірусу. Як ми і зазначали у минулому звіті, 
єдиним вагомим чинником впливу на збільшення соняшникових цін виступає 
нестабільність на валютному ринку. Оскільки тиск на ринок продовжує чинити ринок 

олії, та невисокий попит з боку переробників, обмеженості пропозицій на ринку не 
відмічається.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.03.2020 26.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

12.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8500-9200  9200-9900  (+700) – (+700) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9200-9900  9900-10500  (+700) – (+600) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 (бер) 365-375 (квіт) без змін  

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
660-675 (бер)  635-655 (бер)   (-25) – (-20) 



Європа (FOB порти) $/т 690-700 (бер) 680-690 (квіт) (-10) – (-10) 

У найближчі тижні змін на валютному ринку експерти не прогнозують, тому внутрішні 

ціни на соняшник будуть підтримуватись цим фактором. В іншому випадку, на ринку 
соняшника переважатимуть знижувальні цінові тенденції. 

  

Ріпак 
На ринку ріпаку змін більшою мірою не відбувається, торгівельна діяльність 

знаходиться у пасивному стані. Під впливом європейського ринку ріпаку та ринку 
нафти ціни на ріпак на українському FOBі продовжують знижуватись. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.03.2020 26.03.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
12.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10000  9500-10000  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 407-417 (бер)  365-375 (квіт)  (-42) – (-42) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 416,1 (трав) 382 (трав) -34,1 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої підросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 300 грн/т, на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря) ціни знизились на 5$/т поставка в квітні (табл.6). Чинниками 
збільшення цін на українську сою залишаються високий попит закупівельних 

компаній та девальвація гривні. На ринку відмічається зниження пропозицій.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 12.03.2020 26.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
12.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10300  9800-10600  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10300-10800  10600-11100  (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    370-380 
(бер)    365-375 (квіт) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 318,7 (бер) 323,8 (трав) +5,1 

На наступному тижні ймовірним є подальше укріплення цін на сою. 

 
* 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. 


