
9 квітня 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 квітня 2020 року) 
 

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

поставки EXW-елеватор на 300-400 грн/т зросла ціна на пшеницю 2 класу та на 150-
200 грн/т на фураж, на умовах СРТ-порт пшениця 2 класу прибавила 300-400 грн/т, 
фуражна пшениця зросла на 350 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря) на 4$/т збільшилась ціна на пшеницю 2 класу, на 6$/т на 3 клас та на 3$/т  на 
фуражну пшеницю (табл.1). Як ми зазначали в минулому звіті, зростання цін 

зумовлене збільшенням попиту на пшеницю як на світовому так і на внутрішньому 
ринку під тиском розповсюдження COVID-19 та введення карантину. Також 
продовжує підтримувати ціни коливання на валютному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.03.2020 09.04.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.03.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5700-6000 6100-6300 (+400) – (+300) 

фуражна грн./т 5450-5800 5650-5950 (+200) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5900-6100 6200-6500 (+300) – (+400) 

фуражна грн./т 5600-5900 5950-6250 (+350) – (+350) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

216-219 
(бер/квіт) 

220-223 
(квіт/трав) (+4) – (+4) 

3 клас  
$/т 

211-214 
(бер/квіт) 

217-220 
(квіт/трав) (+6) – (+6) 

фуражна  
$/т 

208-211 
(бер/квіт) 

211-214 
(квіт/трав) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
213,1 (трав) 201,4 (трав) -11,7 

Враховуючи присутність торгівельної активності, на наступному тижні очікуємо 
збереження зростаючого тренду. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь залишились практично без змін, так лише на 
умовах СРТ-порт на 50 грн/т зросла нижня цінова межа.   



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.03.2020 09.04.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

26.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4750 4350-4750 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4750-5000 4800-5000 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

176-179 
(бер/квіт) 

176-179 
(квіт/трав) без змін 

 

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

на умовах поставки EXW-елеватор ціни додали 50 грн/т, на СРТ-порт 150 грн/т, на 
умовах FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (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 

26.03.2020 09.04.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4750-5050 4800-5100 (+50) –(+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5000-5300 5150-5450 (+150) –(+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
177-180  

(бер/квіт) 
177-180  

(квіт/трав) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 137,1 (трав) 129,9 (трав) -7,2 

На наступному тижні істотних чинників, окрім коливання валют, для цінових 
змін на ринку кукурудзи не відмічається. 

 

Соняшник 
За минулий період ціни на ринку соняшника продовжили збільшуватись. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 600 грн/т, на СРТ-завод 600-700 
грн/т, експортні ціни прибавили 15$/т. На ринку соняшникової олії на 60$/т зросла 

ціна квітневої поставки у порівнянні з ціною березня на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря). Факторами росту цін на соняшник залишається коливання на 

валютному ринку, що значною мірою підтримує внутрішні ціни, та ринок олії. Високої 
конкуренції серед переробників на ринку не спостерігається, проте попит присутній. 
Пропозицій на ринку вистачає, але очікуючи подальшого збільшення цін, фермери 

намагаються утриматись від продажів.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.03.2020 09.04.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9200-9900  9800-10500  (+600) – (+600) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9900-10500  10500-11200  (+600) – (+700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 (квіт) 380-390 (квіт) (+15) – (+15) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
635-655 (бер)  695-713 (квіт)  (+60) – (+58) 

Європа (FOB порти) $/т 680-690 (квіт) 720-740 (квіт) (+40) – (+50) 

Як ми і прогнозували в минулому звіті, ціни на соняшник вірогідно продовжать 
збільшуватись у найближчі тижні, більшою мірою під впливом валютного ринку. 

  



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 додали 25$/т квітнева поставка. На разі 
форвардні контракти ще не укладаються. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

26.03.2020 09.04.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
26.03.2020 

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 365-375 (квіт)  390-400 (квіт)  (+25) – (+25) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 382 (трав) 402,8 (трав) +20,8 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої продовжили зростати. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 400 грн/т, на умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря) ціни додали 10-15$/т поставка в квітні (табл.6). Чинниками 
збільшення цін на українську сою залишаються високий попит закупівельних 

компаній та нестабільна ситуація на валютному ринку.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.03.2020 09.04.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.03.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9800-10600  10200-11000  (+400) – (+400) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11100  11000-11500  (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    365-375 
(квіт)    375-390 (квіт) (+10) – (+15) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 323,8 (трав) 313,9 (трав) -9,9 

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. 


