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Вінницький національний аграрний університет, Україна
МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ ВИРОБНИКІВ ВИСОКООЛЕЇНОВИХ РОСЛИННИХ
ОЛІЙ
Олійно-жировий підкомплекс АПК України є одним із небагатьох
структурних елементів національної економіки, які не знижують ефективність
діяльності та протягом тривалого періоду часу демонструють позитивну
динаміку свого розвитку. За останнє десятиліття підприємства підкомплексу
суттєво збільшили обсяги виробництва олійно-жирової продукції, підвищили
економічну ефективність виробництва та розширили асортимент. Стабільний
зростаючий попит та експортна орієнтованість в основних сегментах олійножирової продукції дозволяє вітчизняним підприємствам впевнено формувати
маркетингові стратегії розвитку. Однак світова кон’юнктура олійно-жирового
ринку, вподобання та смаки споживачів змінюються і ставлять перед суб’єктами
ринку нові виклики, які мають бути вирішені завдяки маркетингово-орієнтованій
інвестиційній та інноваційній діяльності.
Незважаючи на актуальність існуючих теоретичних та практичних
досліджень, потребує подальшого вивчення низка питань, які пов’язані з
сучасною маркетинговою оцінкою олійно-жирового ринку та обґрунтуванням на
її основі напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійножирового підкомплексу АПК України.
У глобальному контексті підприємства олійно-жирового підкомплексу вже
більше тридцяти років значні обсяги інвестицій спрямовуються на пошук
інноваційних рішень у сфері розвитку технологій виробництва рослинних олій
та жирів харчового споживання, які сприяли б поліпшенню здоров’я людей.
Харчові рослинні олії використовуються у всьому світі для приготування
різноманітних продуктів харчування. Зростаючий у всьому світі попит на
смажені продукти харчування стимулює відповідне зростання попиту на харчові
рослинні олії. Виробники інвестують в розробку та застосування нових
технологій, що дасть можливість збільшити обсяги виробництва та забезпечити
відповідні якість та безпеку рослинних харчових олій. Збільшення кількості
проінформованого про здорове харчування населення, посилення уваги людей
до власного здоров’я є однією з ключових причин зростання попиту на «здорові»
олії, а тому і збільшується попит на маложирні, низькокалорійні та низько188

холестеринові рослинні олії. Динаміка розвитку світового ринку рослинних
харчових олій, включаючи соняшникову, арахісову, кукурудзяну, кокосову та
горіхову олії, також свідчить про тенденцію до його збільшення. Зростання
попиту на органічні та натуральні, тобто неочищені та необроблені рослинні
харчові олії, стає причиною зміни способів вирощування сільськогосподарських
олійних культур та методів виробництва рослинних харчових олій.
Виробники переважно інвестують в R&D (дослідження та розробку) нових
технологій з метою забезпечення олійною сировиною необхідних обсягів
виробництва «здорових» харчових рослинних олій. Крім того активно
інвестуються напрями, пов’язані з використанням рослинних олій як сировини
різних галузей промисловості для отримання різноманітних продуктів
харчування, таких як майонез, смажені продукти харчування, біопаливо та
лікарські препарати. Разом з тим, враховуючи стійкість зростання попиту,
компанії-виробники виводять на світовий ринок рослинні олії, видобуті із
сировини, яка отримується без використання ГМО технологій, що є особливо
характерним для ринку європейських країн [1].
Ключовими об’єктами наукових досліджень та пошуку практичних
технологічних рішень в олійно-жировому підкомплексі для виробництва
рослинних харчових олій є зниження вмісту в отриманих продуктах жирних
кислот (транс-жири TFA), зниження вмісту насичених жирних кислот (SAFA) та
збільшення вмісту моно- і поліненасичених жирних кислот (MUFA, PUFA).
На цьому шляху наявні такі основні тенденції інноваційно-інвестиційної
діяльності:
- виробники олійно-жирової продукції прагнуть постачати харчовій
промисловості рецептури рослинних олій та жирів з поліпшеним харчовим
профілем;
- виробники рослинних олій та жирів, а також виробники продуктів
харчування повинні подолати технічні проблеми, пов’язані з постачанням
продуктів харчування із однаковими функціональними та сенсорними
властивостями;
- інноваційні процеси у виробництві сировини та її переробці в олійножировому підкомплексі характеризуються суттєвим врахуванням зростання
обсягів витрат на виробництво продукції;
- олійно-жировий підкомплекс продовжує тісно співпрацювати із своїми
клієнтами та з регуляторними органами для забезпечення взаємовигідних
інноваційно-інвестиційних рішень та сприяти формуванню гнучкої нормативної
бази [2].
Практично усі інноваційні пошуки передбачають використання
високоолеїнової олійної сировини. Розглянемо основні інноваційні рішення
щодо деяких високоолеїнових олій та їхні характеристики.
Для виробництва високоолеїнової соняшникової олії в Україні
використовуються високоолеїнові гібриди соняшнику, які містять більше 80%
мононенасиченої олеїнової кислоти, мають низький вміст лінолевої кислоти та
рівень вмісту насичених жирів менше 10 %. Рослинна олія, яка виробляється з
високоолеїнового соняшнику, має низку додаткових корисних властивостей і
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характеризується найвищим вмістом вітаміну Е (альфа-токоферолу) – 45 мг / 100
г, вона не потребує гідрогенізації, а тому не містить транс-жирів (TFA). Завдяки
цим особливостям та підвищеній здатності залишатися стабільною при високих
температурах (при смаженні) високоолеїнова олія швидше засвоюється та є для
організму людини більш корисною для здоров’я, ніж звичайна соняшникова олія
[3].
Вітчизняні гравці олійного ринку при формуванні інвестиційноінноваційної стратегії мають врахувати глобальні тенденції розвитку світового
олійно-жирового підкомплексу, показати свою здатність не тільки підтримувати
традиційні провідні позиції у ринкових нішах олійної сировини рослинного
походження та соняшникової олії, але й зробити кардинальний ривок до
проникнення у поки ще дійсно інноваційний ринок високоолеїнових харчових
рослинних олій, інвестуючи у нові продукти, такі як високоолеїнові
соняшникова, ріпакова чи соєва олії. Перспективним, з нашої точки зору, є
дослідження нової сегментної ніші світового ринку – сегменту «здорової»
природної олії волоського горіху.
Список використаних джерел: 1. Unrefined Edible Oils to Gain Popularity in
the Coming Years. Офіційний сайт агентства «Persistence Market Research» :
веб-сайт. URL: https://www.persistencemarketresearch.com/mediarelease/globaledible-oils-market.asp (дата звернення: 01.10.2018). 2. Innovation in processing and
reformulation of vegetable oils and fats. Офіційний сайт асоціації «FEDIOIL» : вебсайт. URL: http://www.fediol.eu/ (дата звернення: 01.10.2018). 3. Високоолеїнові
гібриди. Офіційний сайт компанії «Pioneer» : веб-сайт. URL:
https://www.pioneer.com/web/site/ukraine/products/sunflower/higholeic/
(дата
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Ю.А. Копко, старш. преподаватель
Белорусский национальный технический университет, Беларусь
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ТТЛС
Рациональное управление логистическими системами базируется на
создании эффективного информационного обслуживания управляющих
центров, что создаёт предпосылки для современного маркетингового подхода к
логистике.
Маркетинговому управлению предшествует объемная аналитическая
работа, связанная с поиском, систематизацией, обобщением, хранением и
переработкой информации, касающейся транспортно-логистического рынка и
внутренней ситуации в трансграничной транспортно-логистической системы
(ТТЛС). Эта информация должна определенным образом перемещаться как
между макросредой и предприятием, так и внутри самого предприятия,
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