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2015 рік для соняшникового комплексу закінчився з нетрадиційними 

ціновими тенденціями. У той час коли всі очікували зростання цін 

(адже дана тенденція є сезонною – збільшується попит на продукти 

переробки перед новорічними святами) ринок отримав обвал. Факто-

рами зниження ціни на соняшникову олію стали ринок нафти та соє-

вий комплекс. Сегмент соняшникового шроту опинився під впливом 

перенасичення внутрішнього ринку, чому сприяло значне зниження 

експортних цін на продукт та небажання українських виробників за-

ключати контракти. Відповідно, в умовах низьких цін на продукти 

переробки, вартість насіння соняшника також значно просіла. 

З початку 2016 року умови не змінилися, а лише «поглибилися». В першій декаді січня на ринку насіння со-

няшнику спостерігалося зниження цін попиту в умовах знижувальної динаміки цін попиту/пропозиції на 

ринку соняшникової олії та шроту. З початку року експортні ціни на соняшникову олію знизилися на              

10-15 доларів на тонні та досягли відмітки 775 дол./т на базисі FOB. Зниження цін викликане низхідними те-

нденціями на ринку пальмової та соєвої олій, що, у свою чергу, було спровоковано різким падінням на китай-

ських фондових ринках. 

Ціни на соняшниковий шрот також продовжують знижуватися. Так, рік почався з експортною ціною на соня-

шниковий шрот на рівні 195 дол./т на базисі FOB. Як уже було зазначено, за таких умов виробники практич-

но не заключають зовнішніх контрактів, тож на внутрішньому ринку утворився профіцит пропозиції, що зни-

зило відпускні ціни до 4800 грн/т EXW. Незначне зниження цін попиту спостерігалося на ринку соняшнико-

вої макухи внаслідок невисокого попиту. Так, відпускні ціни сягнули діапазону 3800-4300 грн/т EXW. 

За таких умов закупівельні ціни на ринку сировини знизилися до 9000 грн/т на умовах доставки СРТ-

підприємство. Аграрії також знизили відпускні ціни з 10000 грн/т до 9500 грн/т на умовах EXW. Але рівень 

пропозиції лишається низьким, аграрії збувають соняшник лише малотонажними партіями в умовах гострої 

необхідності оборотних коштів.. 



Соя  

Соєвий комплекс також розпочав 2016 рік зниженням цін попиту/пропозиції. Експортні та внутрі-

шні ціни на соєву олію притримувалися світових тенденцій зниження. Тож, експортна ціна соєвої 

олії українського походження досягла 680 дол./т на умовах FCA. На внутрішньому ринку соєва олія 

оцінюється в межах 18100 – 18500 грн/т EXW. 

Стабільнішим залишається сегмент соєвого шроту. Впродовж грудня 2015 року та на початку       

2016 року відпускні ціни на соєвий шрот варіювали в межах 9800 – 10200 грн/т EXW.  

У свою чергу, ціна соєвої макухи з початку року дещо знизилася – до діапазону 8900 –                  

9500 грн/т EXW. Такому просіданню відпускної ціни сприяло зниження цін на ринку сировини.  

На сьогоднішній день соя на внутрішньому ринку оцінюється в 8500 – 9150 грн/т на умовах достав-

ки СРТ-підприємство. Головним приводом для зниження внутрішніх закупівельних цін стало знач-

не зниження на світовій арені, де соя українського походження оцінюється в 340 дол./т на базисі 

FOB. На базисі СРТ-порт трейдери знизили закупівельні ціни до 315 дол./т. 

У подальшому очікується зниження цін в усьому соєвому комплексі, чому сприяє кон’юнктура сві-

тового ринку.  
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