
Соняшник  

На експортному ринку соняшни-

кової олії протягом звітного періо-

ду спостерігалася відносно стабіль-

на цінова ситуація. Ціни пропозиції 

ближче до кінця тижня варіювали в 

діапазоні 790—800 дол./т на базисі 

FOB з поставкою в квітні. Ціни по-

питу протягом всього періоду не 

змінювалися і коливалися в діапа-

зоні 780—785 дол./т. 

На внутрішньому ринку соняшникової олії ціни практично не 

змінювалися. Але варто зазначити, що на сьогоднішні в даному се-

гменті спостерігається дисбаланс цін на насіння соняшника та со-

няшникову олію. Тож у подальшому варто очікувати ріст відпуск-

них цін на продукт переробки. 

На експортному ринку соняшникового шроту відзначається зрос-

тання попиту. На фоні цього фактору ціни на продукт продовжу-

ють зростати. На них тисне і висока вартість на ринку сировини. 

Прогноз 

У перспективі очікується укріп-

лення експортного ринку соня-

шникової олії на фоні росту сві-

тової ціни на сою.  

Також ріст прогнозують у сегме-

нті соняшникового шроту, що 

зумовлено, в більшій мірі, висо-

ким рівнем попиту на продукт з 

боку європейських імпортерів. 

 Ціни на 

звітну дату  

(20.04) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 780–785 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 790–800 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 185–190 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 195–200 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10400 – 10900 грн/т -50 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22000 – 22500 грн/т -50 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22500 – 23000 грн/т +200 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4600 – 5000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  - 

Ринок 

олійних 

культур 



  

 Ціни на 

звітну дату
(20.04) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 350–365 дол./т - 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9600–10000 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 9300—9900 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 9400—10000 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 20600–21100 грн/т +100 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10200 грн/т - 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т - 

Соя 

На експортному ринку соєвої олії спостерігалося підвищення відпускних цін. Це було обумовлено 
невеликою кількістю пропозицій на тлі високого попиту. Ціни останнього зросли в середньому на 5-
10 доларів на тонні й озвучувалися найчастіше в діапазоні 690—710 дол./т на базисі FCA 

На експортному ринку України ціни попиту на сою на базисі поставки FOB залишалися стабільни-
ми на рівні 355–360 дол./т. На умовах поставки СРТ-порт ціни попиту дещо знизилися на фоні укріп-
лення національної валюти. В доларовому еквіваленті ціни СРТ-порт коливалися в межах                   
330–335 дол./т. 

Внутрішній ринок соєвих бобів характеризувався відносно стабільною ціновою ситуацією зі слабо 
вираженим підвищувальним трендом. Великі переробники озвучували ціни попиту, як правило, в ме-
жах 9600–9700 грн/т з урахуванням вартості доставки. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, так і активності торгів-
лі. Відпускні ціни, які озвучувалися раніше, коливалися в діапазоні 9800–10500 грн/т без урахування 
вартості доставки. 

У подальшому на внутрішньому ринку соєвої олії очікується зниження відпускних цін на фоні можли-

вого укріплення національної валюти. Щодо соєвого шроту, то у цьому сегменті в короткостроковий 

період ціни залишатимуться стабільними. 
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