
Прогноз пропозиції соняшникової олії в Україні 

Спостерігається тенденція зростання ціни вже на початку листопада і до грудня, після чого 

починається поступове зниження. Причиною зростання є збільшення попиту з боку 

імпортерів, тенденція зростання ціни на олію на європейському ринку, що спричиняє 

збільшення попиту українських експортерів та зростання ціни на сировину – насіння 

соняшнику. Основною причиною зниження є очікування початку збору соняшника в 

Аргентині – другій за об’ємами експорту олії  у світі.  

Коливання ціни на європейському ринку та очікування імпортерами подальшого 

зростання ціни, призведе до зростання попиту від імпортерів вже у листопаді, що в свою 

чергу спричинить зростання ціни на українському ринку олії (зростання попиту на 

українському ринку олії задля задоволення потреб імпортерів). 

Враховуючи очікування зростання ціни на олію на європейському ринку, зростання попиту 

серед імпортерів, варто очікувати також зростання ціни на українську соняшникову олію у 

листопаді, оскільки Україна є лідером серед експортерів олії. 

Спостерігається тенденція реагування ціни пропозиції соняшникової олії через 2-3 тижня 

після  зниження ціни попиту на соняшник від переробників. Це можна пояснити 

орієнтуванням переробників на світові ціни соняшникової олії, оскільки близько 94% 

даного товару експортується, і тому в разі зниження котирувань у світі на олію українські 

переробники змушені знижувати закупівельні ціни на соняшник задля отримання 

прибутку з олії, яка буде перероблена та направлена на експорт. 

Наприкінці листопада ціна буде вище за ціну, що була наприкінці жовтня (рис. 1). 

Причинами зростання є: 

- зростання активності учасників українського ринку олії; 

- зростання попиту від імпортерів, оскільки в даний період відбувається зростання 

тендерів задля накопичення запасів по мірі збільшення виробництва олії через 

намагання знизити вірогідність придбання за більшу ціну; 

- зростання ціни на насіння соняшнику, що збільшує собівартість олії. 

Напротязі другого тижня листопада відбудеться стабілізація (рис. 2). Причинами є: 

- невизначеність експортерів щодо подальшого тренду на європейській біржі, 

оскільки відбулася стабілізація ціни після зростання; 

- намагання зменшити попит з боку експортерів через використання власного 

врожаю для переробки. Додатковим фактором може послужити очікуваний 

рекордний рівень врожаю соняшнику, що призведе до збільшення пропозиції, 

оскільки є ризик подальшого зниження; 

- зростання об’ємів виробництва олії, що зменшує вірогідність збільшення ціни через 

зростання попиту. 



 

Рис. 1. Прогноз ціни попиту на соняшникову олію в Україні, по місяцях, грн/т 
 

 

Рис. 2. Прогноз ціни попиту на соняшникову олію в Україні, по тижнях, грн/т  
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