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У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких 
аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх розвитку: високий рiвень мо-
нополізації галузі, недостатня iнноваційно-інвестиційна спрямованість пiдприємств, слабко розвинута система зберiгання та транспортування 
олiйно-жирової продукції в Україні. Виявлення негативних наслідків означених проблем розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні дало 
можливість констатувати, що наявнi проблеми потребують вирішення, в тому числі на рівнi держави. Визначення основних заходів державного 
регулювання розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні стане напрямом наших подальших досліджень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Олiйно-жирова галузь України є однією 
з провiдних та мобільних в агропромисловому комплексi 
країни. Модернізація обладнання, використання сучас-
них ресурсозберiгаючих технологій, широкий асортимент 
продукцiї, високий рівень конкурентоспроможності, зна-
чна iнвестиційна привабливість та експортна орієнта-
ція галузi – риси, які характеризують внесок даної галузі 
у вiтчизняну економіку. Однак сучасний стан рoзвитку 
олійно-жирової промисловості характеризується наявніс-
тю прoблем розвитку, які, у свою чергу, пoтребують по-
дальших дослiджень. Ці питання набувають осoбливої ак-
туальності та науковoї цінності у зв’язку із неoбхідністю їх 
вирішення з метoю посилення усіх пoзитивних тенденцій 
і загальногo потенціалу функціонування oлійно-жирової га-
лузі для вітчизняної еконoміки та нівелювання негативних 
аспектiв, в тому числі і за рахунoк формування виваженoї 
системи її державногo регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Теоретичні та 
практичнi аспекти означених питань були висвітленi у пра-
цях таких вчених, як: В. Андрiйчук, С. Капшук, П. Купчак, 
О. Манойленко, П. Саблук, Н. Черепанова та iнших. Напря-
ми дослідження більшостi науковців присвячені аналiзу 
проблем розвитку агропромислового кoмплексу України 
та продовольчої безпеки, впливу глoбалізації на розви-
ток вітчизняної харчoвої промисловості, особливостям 
рoзвитку олійно-жирової галузі та практичним аспектам її 
державнoго регулювання. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – 
iдентифікувати основні проблеми розвитку пiдприємств 
олійно-жирової галузi в Україні та виявити негативні 
наслiдки означених проблем, що дозволить у майбутньoму 
запропонувати першoчергoві напрями їх вирішення в меж-
ах системи державнoго регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Основними проблемами олійно-жирової галузі є 
такі:

1) Високий рівень монополізації галузі. Так, галузь 
представлена понад 1,2 тис. підприємствами, але 
на дев’ять найбільших компаній у 2013 р. припа-
дало 85 % виробництва олії соняшникової нера-
фінованої, 66 % виробництва олії соняшникової 
рафінованої та 82 % виробництва маргаринової 
продукції від відповідних обсягів їх загального 
виробництва в Україні [3]. 

Так, «Кернел Груп» являє собою вертикально інте-
гровану вітчизняну компанію, до складу якої входять Кі-
ровоградолія, Українська Чорноморська Індустрія, При-
колотнянський, Вовчанський, Полтавський, Бандурський 
олійно-екстракційні заводи та пресовий завод Екотранс, які 
за даними 2013 року здійснили переробку 34 % олійної си-
ровини і виробили 25,8 % соняшникової нерафінованої олії 
в Україні. Компанія «Кернел Груп» є не лише лідером у ви-
робництві олії, але і основним її експортером – у 2013 році 
частка експорту у загальному обсязі олії, що експортується 
склала 25 % [1, с. 23 – 24; 2; 5]. 

Наступним лідером галузі є компанія «Каргілл» 
(США), яка є одним із найбільших у світі виробників і по-
стачальників харчових продуктів, сільськогосподарської 
продукції. У 2013 р. частка компанії на українському рин-
ку виробництва олії оцінювалася у 11,0 %, а у загальному 
експорті соняшникової олії частка компанії становила 12 % 
[2;  6].

Ще один лідер олійно-жирової галузі – міжнародна 
інтегрована компанія «Бунге», якій належать понад 94 % 
акціонерного капіталу ЗАТ з іноземними інвестиціями 
«Дніпропетровський олійно-екстракційний завод», що 
є одним із найбільших в Україні виробників рафінованої 
соняшникової олії з часткою ринку у 18,3 % від загально-
го виробництва рафінованої соняшникової олії за дани-
ми 2013 року. У структурі експорту соняшникової олії на 
сьогодні компанія посідала останнє місце в десятці ліде-
рів, експортуючи близько 2 % експорту вітчизняної со-
няшникової олії, при цьому частка компанії у виробництві 
соняшникової олії складає 5,1 % від загального обсягу ви-
робництва олії [2; 7]. 

До компаній – виробників соняшникової олії, які 
найбільш динамічно розвиваються останніми роками, 
можна віднести українську інтегровану агропромислову 
компанію ПАТ «Креатив Груп», яка є одним з провідних ви-
робників в Україні рафінованої дезодорованої олії, спеціа-
лізованих і  кондитерських жирів, твердих і м’яких марга-
ринів (у 2013 році частка ринку виробництва жирів та мар-
гаринів склала близько 26 %), майонезів та іншої продукції. 
Компанія «Креатив» за результатами 2013 року посідала 
друге місце як за обсягами виробництва соняшникової олії 
(11,3  % від загального обсягу виробництва олії), так і за об-
сягами її експорту – 12,5 % від загального обсягу експорту 
соняшникової олії (біля 70 % продукції компанії спрямова-
но на експорт до 25 країн світу) [1, с. 24 – 25; 2; 8]. 

Промислова група «ВіОйл» на сьогодні є одним 
з провідних виробників соняшникової олії в Україні. До 
її складу входять Вінницький і Чернівецький олійно-
жирові комбінати. У 2013 році на території Вінницького 
олійно-жирового комбінату було побудовано і запущено 
новий другий олійно-екстракційний завод з потужністю 
переробки 1250 тонн соняшнику на добу. На сьогодні про-
мислова група «ВіОйл» входить до п’ятірки найбільших 
виробників (частка ринку у виробництві соняшникової 
олії – 6,7 %) та експортерів України соняшникової олії з 
часткою експорту у 5,1 % від загального обсягу олії, що 
експортується [2; 9].

ВАТ «Миронівський завод з виготовлення круп 
і комбікормів» є багатопрофільним виробничим комплек-
сом, до складу якого входять: два комбікормових заводи, 
олійно-пресовий завод, олійно-протеїновий, а також кру-
позавод. Дiяльнiсть пiдприємства спрямована на вироб-
ництво олiї, макухи та комбiкормiв для задоволення по-
треб птахофабрик. Підприємство виробляє (частка ринку 
у виробництві соняшникової олії – 5,2 % від загального 
обсягу виробництва) та експортує близько 240 тис. тонн 
олії, що складає 6,8 % від загального обсягу експорту олії 
[2; 10].

До складу ТОВ «Агрокосм», що є лідером вітчизня-
ного виробництва маргаринової продукції з питомою ва-
гою близько 51 % внутрішнього ринку маргаринів i жирiв, 
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входять Харківський та Львівський жирові комбінати, а та-
кож Запорізький олійно-жировий комбінат, які виробля-
ють біля 40 тис. тонн м’яких та твердих маргаринів, біля 
50 тис. тонн соусів та приправ. У 2013 році компанія «Агро-
косм» виробила 6,4 % від загального обсягу виробництва 
соняшникової олії в Україні й експортувала 4,17 % від об-
сягу експорту олії [2; 11].

Російська компанія «Фон Заас АГ» володіє контроль-
ним пакетом акцій (65,29 %) одного з найбільших олійно-
жирових підприємств України – ПАТ «Пологівський олій-
ноекстракційний завод» із потужністю переробки насіння 
соняшнику 4500 тонн на добу та сої і ріпаку – 2000 тонн 
на добу. Крім того, у виробництві соняшникової олії 
у 2013 році частка компанії становила 4,2 % [2; 12].

«Гленкор» – швейцарська трейдингова компанія, 
один з провідних світових постачальників сировинних ре-
сурсів і товарів. В Україні «Гленкор» працює з 1996 року і во-
лодіє Одеським та Пересічанським олійно-екстракційними 
заводами, які виробляють близько 2 % у загальному об-
сязі виробництва вітчизняної соняшникової олії. Компа-
нія «Гленкор» входить до десяти найбільших експортерів 
української соняшникової олії з часткою експорту у 3,8 % 
[2; 4].

Як бачимо, більшість спеціалізованих підприємств 
галузі входять до складу великих корпоративних агропро-
мислових формувань, агрохолдингів та транснаціональних 
компаній. Підвищення своєї присутності на ринку за раху-
нок укрупнення компаній дає можливість монополістам 
диктувати свої умови як на ринку сировини, так і на ринку 
готової продукції, регулювати рентабельність виробни-
цтва та зменшувати вплив конкурентів, використовувати 
монопольні змови і спекулятивні дії з боку торговельних 
посередників, як засоби підвищення монопольної влади, 
здійснювати тиск на органи державної влади. 

Окреслена проблема проявляється у необґрунто-
ваному завищенні цін. Так, існуюча розбіжність у цінах 
на фасовану та розливну олію пов’язана з великими тор-
говельними надбавками та витратами на зберігання про-
дукції на складах. Крім того, самі виробники підвищеною 
ціною страхують себе від коливання цін на сиру олію. 
Таким чином, утримуються достатньо високі ціни на роз-
дрібну рослинну олію в пляшках. Ще одним із негативних 
проявів монополізації галузі є використання нечесних ме-
тодів боротьби та олігополістичні змови. Так, за даними 
Антимонопольного комітету України, у 2013 році найбіль-
ша кількість правопорушень була здійснена суб’єктами 
АПК, зокрема 21,92 % порушень через проведення анти-
конкурентних узгоджених дії суб’єктів господарювання та 
46,57 % порушень через здійснення заходів недобросовіс-
ної конкуренції [13, с. 12]. 

Тимчасовою адміністративною колегією Комітету 
було прийнято рішення у справі про порушення товари-
ством з обмеженою відповідальністю – підприємством 
«АВІС» (м. Вінниця) – законодавства про захист від недо-
бросовісної конкуренції. Так, етикетка продукції олії со-
няшникової торговельної марки «АВІС» містила неправ-
диві відомості щодо споживчих властивостей продукту, 
оскільки слово «Дитяча» могло б бути сприйняте як назва 
товару, а нанесений в центральній частині етикетки напис 

«Рекомендовано для дитячого та дієтичного харчування» 
сповіщав споживача про сферу застосування та спеціальні 
властивості товару, тоді як цей продукт не зареєстрований 
як харчовий продукт спеціального дієтичного споживання. 
За вчинене порушення на підприємство було накладено 
штраф у розмірі 100 тис. грн [13, с. 57]. Такі випадки, на 
нашу думку, не є поодинокими.

Ще одним наслідком монополізованості олійно-
жирової галузі є недозавантаженість виробничих потужнос-
тей підприємств, що пояснюється цілком логічним бажан-
ням великих підприємств використати свою монопольну 
владу – виробити і реалізувати хоч і менший обсяг продукції, 
але за вищою ціною. Зокрема, коефіцієнт використання ви-
робничих потужностей підприємствами олійно-жирової 
галузі в 2012 році склав 0,95; пресових заводів – 0,68; мар-
гаринових виробництв – 0,65; жирових виробництв – 0,42 
[2, с. 59 – 62]. Як бачимо, для олійнодобувних підприємств 
галузі характерна тенденція нестабільного використання 
своїх виробничих потужностей. З одного боку, це пов’язано 
зі зміною валового збору та врожайності олійних культур. 
Однак, варто зазначити, що позитивна динаміка зростан-
ня валового збору, посівних площ та врожайності олійних 
культур є більшою порівняно із темпами зростання ви-
робничих потужностей. З іншого боку, така ситуація, на 
наше переконання, неодмінно засвідчує наявність інших 
проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі, се-
ред яких основними є: недостатність оборотних коштів 
у підприємств; відсутність стратегії зростання та нарощу-
вання темпів як завантаженості виробничих потужностей, 
так і  обсягів випуску олійної продукції; недостатній обсяг 
інвестування частини прибутку у виробничу сферу; відсут-
ність ринків збуту виробленої продукції; прорахунки в сис-
темі управління; існування підприємств на межі фактичної 
реальної беззбитковості.

2) Недостатня інноваційно-інвестиційна спрямо-
ваність підприємств олійно-жирової галузі. На 
перший погляд, олійно-жирова галузь є однією 
з найбільш інноваційно-спрямованих галузей ві-
тчизняної економіки. Інноваційна діяльність під-
приємств олійно-жирової галузі здійснюється че-
рез впровадження комплексного обладнання для 
забезпечення повного циклу виробництва олії та 
похідних продуктів; застосування в технологіях 
виробництва олій та жирів нових видів каталіза-
торів; удосконалення технології екстракції олій 
та виробництва маргарину; використання відхо-
дів олійно-жирового виробництва для створення 
нової продукції; застосування спеціальних техно-
логій для покращення органолептичних і фізико-
хімічних властивостей вершкового масла та спре-
дів на основі використання натуральних смакових 
та ароматичних добавок із натуральної молочної 
сировини тощо [14, c. 90 – 94].

У 2012 році, частка підприємств галузі, що займались 
інноваційною діяльністю, у загальній кількості олійно-
жирових підприємств становила 17,5 %, що перевищує 
середній показник в Україні по промисловим підприєм-
ствам – 14,6 % [15, с. 9]. Останнє підтверджується рейтин-
говим оцінками стану інноваційної діяльності підприємств 
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олійно-жирової галузі, яке показало, що галузь посідає 
центральні місця у рейтингу як за показником кількості 
підприємств, що займались інноваційною діяльністю (не 
вище п’ятого місця з дев’яти можливих), так і за показни-
ком обсягу витрат на інновації (не вище другого місця) та 
за показником обсягу реалізованої інноваційної продукції 
(не вище третього місця).

Однак, незважаючи на означені позитивні тенденції, 
відбувається зниження частки обсягу реалізованої іннова-
ційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції 
(у 2012 р. – 0,5 %) і зниження показників впровадження ор-
ганізаційних і маркетингових інновацій. Крім того, змен-
шилася частка інноваційно-активних підприємств галузі, 
що впроваджували інноваційні процеси, – з 80 % у 2010 році 
до 40 % у 2012 році. Частка інноваційно-активних підпри-
ємств олійно-жирової галузі, які спрямовували свою ді-
яльність на придбання нових технологій, становила всього 
8 – 15 % [15, с. 9]. 

Причинами, що перешкоджають інноваційному роз-
витку галузі, є: недостатність власних фінансових ресурсів 
підприємств, необхідність здійснення великих витрат на 
нововведення та тривалий термін їх окупності, недостат-
ня пряма фінансова підтримка з боку держави, відсутність 
системи захисту комерціалізації інноваційних розробок, 
слабкий зв’язок підприємств, науково-дослідних інститу-
тів, держави у розробці та реалізації інноваційних проек-
тів; відсутність пільг у податковій та фінансово-кредитній 
сферах для підприємств, які впроваджують інновації. 

Однією з головних причин низької інноваційної 
активності підприємств олійно-жирової галузі є недо-
статність інвестиційних ресурсів. За останні 15 років ін-
вестовано більше 1 млрд дол. США у модернізацію під-
приємств та будівництво 23 нових заводів, внаслідок чого 
потужності переробки олійної сировини в Україні збіль-
шилися з 2,5 млн тонн у 1998 році до 14 млн тонн у 2013 
або в 5,3 раза. Галузь щороку, починаючи з 2009 року, отри-
мувала інвестицій більше ніж на 200 млн дол., що дозво-
ляло збільшувати виробничі потужності щороку на 800  – 
900 тис. тонн. Зокрема, у 2013 році було введено в експлу-
атацію нові універсальні олійно-екстракційні заводи в Кі-
ровограді та у Запоріжжі, на яких можливо переробляти, 
крім насіння соняшника, інші олійні культури, зокрема сою 
та ріпак [3].

Основними проблемами в цій сфері є таке: по-перше, 
висока інвестиційна привабливість залишається прерога-
тивою великих підприємств, як правило з участю інозем-
ного капіталу й інвестиції залишаються розкішшю для 
вітчизняного середнього бізнесу. По-друге, збільшення 
інвестицій у нарощення виробничих потужностей не є за-
порукою їх повної завантаженості (у 2013 році виробничі 
потужності з переробки олійних культур були завантажені 
лише на 63,9 % і було перероблено 8,5 млн тонн сирови-
ни при максимальному значенні 13,3 млн тонн). По-третє, 
технічне переоснащення вітчизняних підприємств олійно-
жирової промисловості здійснюється за рахунок імпор-
тованого обладнання, як правило, європейських країн. Це 
пояснюється відсутністю вітчизняних аналогів, існування 
яких значно б розширило інноваційно-інвестиційні мож-
ливості даної галузі. По-четверте, значна частина наявних 

виробничих потужностей є цілком зношеною, хоча і про-
довжує використовуватись (з 25 автоматизованих наявних 
олійно-екстракційних ліній, 12 ліній використовуються 
більше 40 років, що в шість разів перевищує нормативний 
термін їх використання; 7 ліній експлуатуються від 15 до 
30 років із завершеним амортизаційним строком і лише 
5 ліній використовуються менше п’яти років [16, с.  303 – 
304]. Застосування фізично і морально зношеного облад-
нання не тільки викривляє реальний стан виробничих по-
тужностей олійно-жирової галузі України, але і призводить 
до нераціонального використання сировини і значних 
втрат продукції. Це свідчить про наявну потребу у подаль-
шому нарощенні інвестицій і їх все ж таки нестачу на су-
часному періоді.

3) Слабко розвинута система зберігання та тран-
спортування олійно-жирової продукції в Україні. 
Розвиток системи зберігання продукції в Україні 
здійснюється через зберігання в умовах агро-
холдингів, зберігання в умовах дрібних і серед-
ніх сільськогосподарських виробників, розви-
ток портових та річкових зернових терміналів. 
Основу системи зберігання складають елеватори 
різних типів, що являють собою комплекс споруд 
і механізмів, призначених для приймання зерна, 
його післязбиральної обробки (очищення, сушін-
ня), зберігання та відвантаження на різні види 
транспорту [17]. Світовий досвід показує, що пла-
нування та організація логістичної діяльності під-
приємств дає можливість для значного зниження 
витрат ресурсів і підвищення якості продукції. 
Розвиток логістичних схем несе в собі особливі 
переваги, які полягають у скороченні терміну до-
ставки продукції, збереження її якості та реалізу-
ють прагнення якнайповніше задовольнити по-
треби споживачів [18, с. 210].

Однак, сформована система зберігання олійної про-
дукції в Україні не відповідає сучасним вимогам глобаліза-
ційного простору та наявній експортній орієнтації галузі. 
Останнє підтверджується тим, що незважаючи на інвес-
тиційну спрямованість галузі, будівництво системи збе-
рігання залишається прерогативою великих підприємств 
і є практично не досяжним для середніх та малих підпри-
ємств галузі при абсолютній відсутності державної під-
тримки в  даному напрямі. За часів незалежності не було 
збудовано жодного державного підприємства із зберігання 
олійних культур. 

Крім того, важливою проблемою залишається тран-
спортування продукції та нерозвиненість логістичних 
зв’язків. Адже домінантну роль у реалізації запасів олійних 
культур відіграє здатність підприємств галузі найшвидше 
відвантажити масштабні обсяги продукції за допомогою 
різних видів транспорту. Найрозповсюдженішим способом 
транспортування олійної продукції залишається наземний 
транспорт, в тому числі авто- та залізничний транспорт. 
В цьому випадку виникають значні незручності у переве-
зенні великих партій на далекі відстані автотранспортом, 
що полягають у значних затратах для олійних підприємств. 
Проблемою залізничних перевезень є їх висока вартість. 
«Укрзалізниця» протягом останніх років проводить полі-
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тику підвищення тарифів на перевезення вантажів заліз-
ничним транспортом. Так, тарифи у 2014 році порівняно 
з  2013 роком зросли на 12,5 %, а їх збільшення із 01 лютого 
2015 на 30 % ще більше загострить проблеми перевезення 
олійно-жирової продукції даним видом транспорту. Крім 
того, додатковою проблемою перевезень є високий рівень 
зносу авто- та залізничного транспорту, що значно погір-
шує якість продукції та подовжує терміни її доставки до 
пунктів призначення. Недостатність ефективної логістич-
ної схеми рухомого складу, що призводить до його високої 
оборотності (8 – 10 діб) та немобільність «Укрзалізниці» 
у зміні графіків та схеми руху залізничного транспорту є 
гальмуючим фактором функціонування системи тран-
спортування олійно-жирової продукції [19]. Перевагами 
у транспортуванні стають можливості здійснювати пере-
везення із використанням водного транспорту. Однак, як 
засвідчують дані, частка зерносховищ, які використову-
ють залізничний транспорт, становить близько 15 %, тоді 
як частка підприємств, що використовують водний тран-
спорт, – тільки 1 %. Також олійно-жирова продукція, що 
експортується морськими шляхами, доставляється в пор-
ти переважно залізничним (близько 60 %) та автомобіль-
ним (близько 36 %) транспортом, а використання річкового 
складає близько 4  % [20]. 

Перспективним в цьому напрямку є розвиток вод-
них систем сполучень. Наявність портових терміналів, 
особливо для підприємств-експортерів, є ключовою лан-
кою у стратегії їх розвитку на шляху підвищення конку-
рентоспроможності. Наявні портові потужності цілком 
задовольняють експортні потреби підприємств олійно-
жирової галузі. Подальший розвиток системи водного 
транспортування олійно-жирової продукції пов’язане із 
залученням водних ресурсів Дніпра та Південного Бугу. 
На сьогоднішній момент, лише 1 % від загального обсягу 
вантажоперевезень припадає на транспортування річкою 
Дніпром, тоді як у Європі частка транспортування олійно-
жирової продукції з використанням річкового транспорту 
становить 15 % [21]. Тому, цілком виправданим та перспек-
тивним є рішення одного з головних експортерів олійно-
жирової продукції агрохолдингу «Нібулон» інвестувати 
70 млн грн у реалізацію проекту днопоглиблювальних 
робіт на річці Південний Буг з метою збільшення обсягів 
та зменшення витратності транспортування олійної про-
дукції. 

Висновки. Отже, основними проблемами розвитку 
підприємств олійно-жирової галузі є такі:

високий рівень монополізації галузі, що призво- 
дить до необґрунтованого завищення цін, вико-
ристання нечесних методів конкурентної бороть-
би та недозавантаженості виробничих потужнос-
тей;
недостатня інноваційно-інвестиційна спрямова- 
ність підприємств олійно-жирової галузі, яка не 
дозволяє повністю виявити увесь потенціал цієї 
галузі промисловості;
слабко розвинута система зберігання та транспор- 
тування олійно-жирової продукції в Україні, що не 
дозволяє змінювати її пропозицію в залежності 
від світових цін, від очікувань щодо зміни цін на 
вітчизняному ринку.

Ідентифікація означених проблем дозволить подола-
ти розпорошеність зусиль держави в напрямку підтримки 
підприємницького сектора економіки України та спрямува-
ти її діяльність на розкриття і посилення позитивного по-
тенціалу функціонування олійно-жирової галузі для вітчиз-
няної економіки. Визначення основних заходів державного 
регулювання розвитку підприємств олійно-жирової про-
мисловості України стане напрямом наших подальших до-
сліджень.
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