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Розвиток олієекстракційних підприємств України відбувається
у відповідності до стратегічних пріоритетів, які визначаються на-
правленістю впливу зовнішнього середовища та внутрішнім по-
тенціалом.

На сьогодні олієекстракційні підприємства є взірцем успішної
реалізації набору корпоративних і функціональних стратегій, які
забезпечили даній галузі виробництва лідируючі позиції на наці-
ональному та світовому ринку виробництва олії.

Розвиток олієекстракційних заводів бере свій початок з пері-
оду завершення масової приватизації в Україні, який започатку-
вав активну реалізацію стратегії залучення іноземної інвестиції.
На сьогодні в олійно-жировій промисловості частка іноземного
капіталу становить до 70 % її сумарних потужностей. Іноземний
капітал у галузі представлений великими інтегрованими форму-
ваннями (Корпорація «ADM Україна»; ГК «Гленкор»; АТ «Фон
Засс»; компанія «Бунге-Україна»; ЗАТ «АТ Каргілл» тощо).

Результатом реалізації інвестиційної стратегії в олійно-жировій
промисловості стало залучення реальних іноземних інвестицій та
ефективних власників в олійно-жирову промисловість України.

З 2007 року українські олієекстракційні підприємства прово-
дять активну політику залучення іноземних інвестицій шляхом
первинного розміщення акцій на міжнародних фондових ринках.
Так, корпорацією Кернел за результатами ІРО було залучено
136,5 млн євро за 37,98% акцій.

Напрямом реалізації інвестиційної стратегії періоду з початку
ХХІ сторіччя стало будівництво нових олієкстраткційних заводів.
За останнє десятиріччя в Україні побудовано чотири заводи, в
найближчий час планується побудова іще двох олієекстракційних
заводів в Донецькій області.

Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжувався низ-
кою диспропорцій у виробництві сільськогосподарської продук-
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ції, що активізувало реалізацію корпоративної стратегії інтегра-
ції, напрямами реалізації якої є вертикальна, горизонтальна інте-
грація, диверсифікація виробництва, фінансова підтримка сільсь-
когосподарських виробників.

Період активної вертикальної інтеграції олієекстракційних за-
водів бере свій початок з 2002 року і триває донині. Результатом
вертикальної інтеграції олієекстракційних заводів у сільськогос-
подарське виробництво стало формування вертикальних агро-
промислових холдингів, які є лідерами у виробництві олії соняш-
никової.

Горизонтальна інтеграція розвивається паралельно процесам
проникнення олієекстракційних заводів у сільськогосподарське
виробництво і проявляється в активній консолідації в рамках ви-
робничих холдингів потужностей з виробництва олії соняшнико-
вої. Так, на сьогодні до складу холдингу «Кернел Групп» входить
4 олієекстракційних заводи, «АТ Каргілл» -2, «Бунге Україна» —
1, «ВіОйл» — 2, ПАТ «Креатив-груп» — 2.

Вертикальна інтеграція дозволяє агропромисловим холдингам
вирішити проблеми кількості та якості сировини, цінового дис-
паритету, зберігання, первинної та глибокої переробки, реалізації
сільськогосподарської продукції тощо.

Завдяки горизонтальній інтеграції агропромислові холдинги
реалізують стратегію ефективності діяльності на основі отриман-
ня комплементарних ефектів масштабу виробництва.

Стратегія ефективності досягається і завдяки розпродажу не-
профільних активів, які були придбані в портфелі з іншими акти-
вами (зокрема з земельними банками).

Успішний розвиток олієекстракційних заводів відбувається і
завдяки реалізації маркетингових та інноваційних стратегій. Ма-
ркетингові стратегії сучасного періоду розвитку олієекстракцій-
них заводів України спрямовані на формування власних брендів,
як ідентифікаторів продукції відповідного виробника та форму-
вання особливих форм співпраці з виробниками насіння соняш-
нику. Особливість сучасних форм співпраці олієекстракційних
заводів і товаровиробників полягає в товарному кредитуванні аг-
рогосподарств у вигляді насіння соняшнику під зобов’язання
зворотного викупу в період масового збору врожаю, гарантуючи
тим самим стабільність поставок насіння на олієекстракційні за-
води.

Інноваційна стратегія розвитку олієекстракційних заводів реа-
лізується шляхом постійних технологічних оновлень виробницт-
ва. В умовах насиченості та обмеженості внутрішнього ринку,
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перспективним інноваційним напрямком стає отримання фосфа-
тидного концентрату і лецитину (одного з видів емульгаторів),
які, широко вживані в різних галузях харчової промисловості
(кондитерської, маргаринової, молочної тощо), і які імпортують-
ся через відсутність їх виробництва в Україні. Інвестиції у інно-
вацію дозволять виробникам розширити перелік існуючих бізнес-
стратегій та підвищити їх ефективність.
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У сучасних умовах розвитку економіки особливе значення для
господарюючих суб’єктів набуває налагодженість механізмів
стратегічного управління і постійного вдосконалення бізнес-
процесів. У короткостроковому періоді найбільш ефективним ін-
струментом досягнення стратегічних цілей підприємства, є бю-
джетування. Традиційний підхід до бюджетування, використову-
ваний на підприємствах, будується на основі бухгалтерського
обліку і фактично підміняється останнім — розрізнятися можуть
тільки способи подачі інформації. Неповнота і недостатність ін-
формації при такій бюджетній системі не дозволяє менеджменту
підприємств забезпечувати прийняття раціональних оперативних
управлінських рішень і здійснення необхідних коригувальних




