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Анотація. У статті надано поняття галузі та класифікація галузей народного господарства і розгляну-

та олійно-жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості. Також надана характеристи-

ка деяких корпоративних об’єднань, які посідають передові місця на ринку олійно-жирової промисловості.
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Summary. In the article author analyses the concept of industry and classification of branches of the national 

economy and considered fat-and-oil industry as a component of the food industry. Also, the characteristic of some 

corporate associations, which occupy the leading places in the market of the oil industry.
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Постановка проблеми. В умовах дії нових тор-

говельних правил, динамічних змін кон’юнктури 

на внутрішньому і зовнішньому ринках продо-

вольства та енергетичних ресурсів актуальним 

є визначення основних понять галузі в цілому і 

олійно-жирової промисловості зокрема.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-

оретичні та практичні питання формування й 

ефективного функціонування ринку олійно-жи-

рової промисловості є предметом наукових до-

сліджень вітчизняних вчених: Л. В. Бабенко, 

В. І. Бойко, О. Г. Волощука, В. М. Гаврилюка, 

О. Г. Дерев’янко, М. В. Калінчика, С. П. Капшу-

ка, A. А. Побережної, П. Т. Саблука, І. І. Червена, 

В. М. Яценка та ін.

Вагомий внесок у дослідження конкурен-

тоспроможності олійно-жирових підприємств 

внесли такі науковці, як: В. Ільїнський, Ю. Луч-

кова, І. Салькова, Л. Тимошенко, К. Трофимова, 

І. Цобер, В. Шипуліна та ін. Однак у більшості 

наукових досліджень недостатньо приділено ува-

ги питанням щодо рівня конкуренції на ринку 

соняшникової олії, але в працях цих науковців 

розкриваються організаційно-економічні риси 

функціонування підприємств галузі та оцінюють-

ся тенденції їх розвитку.
Метою статті є аналіз сучасного стану і осо-

бливостей функціонування підприємств олійно-

жирової промисловості та визначення передумов 

їхнього подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Га-

лузь — основний структурний підрозділ народ-

ного господарства, який являє собою сукупність 

підприємств, установ і організацій, що виконують 

в процесі суспільного відтворення однакові соці-

ально-економічні функції незалежно від терито-

ріального розташування та відомчого підпоряд-

кування. Відповідно галузевій структурі має місце 

класифікація галузей народного господарства.

Група однорідних галузей народного госпо-

дарства утворює сферу народного господарства. 

Так, відповідно до специфіки виробництва, а та-

кож розподілу та перерозподілу виробничих благ 

виокремлюють виробничу і невиробничу сфери.

До виробничої сфери народного господарства 

відносяться всі галузі, що виробляють матеріаль-

ний продукт, а до невиробничої сфери — галузі, які 

виробляють невиробничі послуги. Залежно від ви-

користання матеріального продукту та специфіки 

його створення виробничі галузі поділяються на 

промисловість, сільське господарство і будівництво.

До галузі важкої промисловості входять: 

електроенергетика, паливна промисловість, ме-

талургія, хімічна і нафтохімічна галузі, дерево-

обробна та ін.

До галузі легкої промисловості — текстильна, 

швейна, взуттєва, хутряна.

До галузі харчової промисловості відносять-

ся: консервна, молочна, олійно-жирова, мака-

ронна, кондитерська, виноробна, пивоварна та 

безал когольних напоїв, рибна, соляна, цукрова.

Галузь сільського господарства, у свою чергу, 

включає в себе галузі рослинництва і тваринництва.

У цілому сукупність усіх структурних підроз-

ділів становить макроекономічну структуру на-

родного господарства [1].

Галузь виробництва рослинної олії в Україні 

є потужним агропромисловим комплексом, який 

об’єднує виробників насіння і олійно-жирової 

продукції. В основному ця галузь орієнтована на 

виробництво соняшникової олії і пов’язаних з 

нею продуктів.

Олійно-жировий комплекс спеціалізується 

на виробництві рослинницьких олійних культур. 

Основною олійною культурою в Україні є соняш-

ник. Вирощують його саме для того, щоб одержу-

вати насіння, а з нього олію, тоді як інші олійні 

культури — льон-довгунець, конопля — культиву-
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ються з метою одержання волокна, а насіння — це 

вже побічна продукція. Тому частка соняшнику у 

виробництві олії становить 98 %.

Основними районами його виробництва є 

степові, тобто Донецька, Луганська, Дніпропе-

тровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаїв-

ська і Херсонська області.

Основні посіви соняшнику як теплолюбивої 

культури зосереджені переважно в південних об-

ластях України. Особливо великого поширення 

набув соняшник у північних і центральних райо-

нах степу. Дещо менші його площі в лісостепу і пів-

денному степу. Зовсім незначне місце цієї культури 

на Поліссі і в передгірських районах Карпат.

Олійно-жирова промисловість наведена олій-

но-екстракційними та олійно-пресовими, мар-

гариновими і миловарними заводами, а також 

олійно-жировими і жировими комбінатами. Ви-

робництво олії належить до матеріаломістких, тому 

олійно-екстракційні заводи розміщені в районах 

вирощування соняшнику. Близько третини всієї 

вироблюваної олії використовується для виготов-

лення маргарину і мила. В Україні маргаринові за-

води розміщені у Києві, Донецьку, Ужгороді.

Підприємства олійно-жирової галузі Украї-

ни можна розділити на три категорії. До першої 

категорії належать підприємства, що виробляють 

рослинну олію: масложирові і маслоекстракцій-

ні комбінати. До другої категорії належать дрібні 

виробники рослинної олії в компаніях, для яких 

виробництво рослинної олії не є основним ви-

дом діяльності. Ці переробні підприємства біль-

ше залежать від ситуації на внутрішньому ринку, 

оскільки на них налагоджено виробництво дріб-

них партій рослинної олії і вони використовують-

ся для потреб сільського населення.

Україна — майже єдина країна в світі, де на-

селення віддає перевагу нерафінованій соняш-

никовій олії, і не тільки тому, що вона дешевша. 

Але останнім часом намітилася тенденція до 

збільшення частки бутильованої і рафінованої 

соняшникової олії.

Сільськогосподарські підприємства викорис-

товують для переробки насіння власні маслоробки 

з метою отримання готівки для поточних розрахун-

ків. Дрібні виробники виробляють до 30 % від за-

гального обсягу соняшникової олії. Третю категорію 

складають виробники олійно-жирової продукції — 

маргаринові заводи, миловарні комбінати.

У результаті переробки насіння олійних куль-

тур отримують продукти первинної переробки 

(рослинна олія і шрот), продукти глибшої пере-

робки (майонез, маргарин, мило, жири кондитер-

ські, оліфа) і кісточкову крихту, отриману після 

переробки плодових кісточок, соняшникове бо-

рошно і білкові кислоти.

Українська олійно-жирова галузь наведена 

підприємствами, що входять до асоціації «Укр-

олія пром», а також великими компаніями, такими 

як: Група компаній (ГК) «Кернел», ГК «Каргіл», 

ГК «Креатив», компанія «Бунге Україна» та ін.

Так, протягом 2014 р. на зовнішні ринки було 

експортовано понад 20 % масла ГК «Кернел», 

12,08 % — ГК «Каргілл», 11,48 % — ГК «Креатив». 

Найбільшими експортерами є: ГК «Віойл» — 

5,89 %, Запорізький масложировий комбінат — 

8,3 %, компанія «Бунге Україна» — 5,1 % від за-

гального виробництва в Україні [2].

На сьогодні основним інструментом держав-

ного регулювання олійно-жирової промисловості 

є кредитування і регулювання експорту та імпорту 

шляхом підвищення або зниження митної ставки 

на ввезення чи вивезення насіння соняшнику і 

соняшникової олії.

Досить проблематичним для багатьох ви-

робників насіння соняшнику є фінансування 

майбутнього урожаю. Процентні ставки в Украї-

ні дуже високі. Отримання кредитів фермерами 

ускладнено через неможливість іпотечного кре-

дитування і кредитування під заставу землі [3].

Висновки з проведеного дослідження. Завдя-

ки високому попиту на продукцію олійно-жи-

рової галузі ринок став стабільно зростати. Це 

пов’язано, в першу чергу з глобальними тенденці-

ями: зростання споживання випереджає зростан-

ня посівних площ під олійні культури; зростає по-

пит на біопаливо, що веде до скорочення обсягів 

рослинної олії, використовуваного в продоволь-

стві. Також на ринок впливають ціни. Динаміка 

ціни соняшникової олії найбільше залежить від 

показників урожаю насіння соняшнику в Україні, 

а також від загальної динаміки цін олійних біржо-

вих товарних груп на світових ринках, насамперед 

від зміни цін на пальмову та соєву олії.

Отже, олійний ринок України на сьогодніш-

ній день є одним із найперспективніших секторів 

аграрного виробництва. Олійна продукція корис-

тується попитом як на внутрішньому, так і на сві-

товому ринках, де Україна займає позиції лідира. 

З метою забезпечення сталого перспективного 

розвитку олійно-жирової галузі України необ-

хідно провести реструктуризацію сировинної та 

технічної бази галузі, запровадити державне регу-

лювання ринку олійно-жирової продукції, акти-

візувати роботу зі зміцнення і розширення своїх 

позицій на світових ринках [4].

Основою забезпечення ефективного розви-

тку галузі повинна стати реструктуризація під-

приємств, систем управління, збалансування 

сировинних і виробничих потужностей, врегулю-

вання фінансових питань.
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Анотація. Проаналізовано обсяги зовнішньої торгівлі України, її динаміку та структуру. Досліджено 

товарну структуру вітчизняного експорту. Визначено головні товарні групи експорту України в експортній 

діяльності. Окреслено пріоритетні заходи щодо вдосконалення структури експорту України.

Ключові слова: експорт, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний оборот, експортний потенціал, то-

варна структура експорту.

Summary. The volumes of foreign trade by commodities Ukraine, its dynamics and structure, are analyzing. In-

vestigational commodity structure of domestic export. Certainly main commodity groups of export of Ukraine in export 

activity. Outlined priority measures on perfection of structure of export of Ukraine.

Key words: export, foreign trade, value of external trade, export potential, commodity structure of export.

Постановка проблеми. Позиції країни на сві-

товому ринку знаходяться у прямій залежності від 

залучення її в систему міжнародних економічних 

відносин. Одним із важливих напрямків такої вза-

ємодії виступає експорт продукції (послуг), що до-

зволяє раціонально використовувати виробничі 

потужності й ресурси національних підприємств 

із більшим ступенем ефективності, а також фор-

мувати валютні запаси для задоволення імпортних 

потреб. Експортні операції є важливим джерелом 

надходження коштів і формування доходів держа-

ви та підприємств, підвищення економічного до-

бробуту та поліпшення рівня життя населення.

Поширення процесів економічної глобаліза-

ції, діяльність на внутрішньому ринку потужних 

світових транснаціональних компаній обумовлює 

необхідність пошуку шляхів розвитку експорт-

ного потенціалу національної економіки. Світо-

вий досвід підтверджує, що найбільш дієвою та 

ефективною стратегією інтеграції економічної 

системи країни у світову економіку є поєднання 

структурної перебудови національної економіки 

з її орієнтацією на активне зростання експорту, 

тобто реалізація експортного потенціалу.

Експортний потенціал притаманний еконо-

мічним суб’єктам усіх рівнів — підприємство, га-

лузь, регіон, національна економіка, угрупован-

ня кількох держав, які реалізують цей потенціал 

шляхом розвитку зовнішньої торгівлі, передусім 

експорту. Тобто експортний потенціал країни 

складається з експортних потенціалів окремих га-

лузей, в першу чергу промисловості як найважли-

вішого продуцента готових виробів, а експортний 

потенціал галузі — з експортних потенціалів 

окремих підприємств; по-друге, експортний по-

тенціал об’єктивно пов’язаний з конкурентоспро-

можністю продукції, призначеної для реалізації 

на світовому ринку. Враховуючи, що національна 

конкурентоспроможність має трирівневу структу-

ру — країни, галузі, окремого підприємства, можна 

стверджувати, що існує тісний взаємозв’язок між 

підвищенням конкурентоспроможності вітчизня-

ної продукції на світовому ринку та збільшенням 

експортного потенціалу національної економіки.

Економіка України значною мірою є екс-

портно-орієнтованою. Частка експорту в структу-

рі ВВП становить близько 50 %. Домінувальні по-

зиції у структурі експорту України займає експорт 

товарів. За даними 2011 р., їх частка у загальному 

обсязі експорту становила понад 80 %, а частка 

експорту послуг, відповідно, близько 20 % [1]. З 

огляду на це, дослідження товарного експорту, 
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