
���������	
�
��������������������������������� �

 

 

 

 

 

	
���
���
�
�
�������
������
���

�����������������������
���

����������� ��
����!������"����	#	����
���

�����������������$����������	#	����
���

���
�����
�
���
������ ��
����!��
��

������� ��������������	�
����

��������	 �
���������������

����������������������

����������	
	��������	����	���


��������	������������


���������������

ISSN 1562-0905

�����

����������������������� ��%������&����� �'�������������"����

�(���� ��
����������
��� ��
$��
�����)�
��*�������+��������,

����$��
��)
����$���� -------------------------------------------------------------------------------------�

!�"���"������#��.���� �'��+�$��!�������
���������� ��
��� ������"����� --------- �/

$�%�����������.��
�� ���)
0�)$�'�����)���1�������'���0�)$���

���
����)
��������� �
������2��$�+��� �.()� --------------------------------------------- �3

���	
���������	�	������
���	������������

&�'�����(�)���������������
������ ���� ���

4��
��5��
�����
��������
���������
���6 ---------------------------------------------------------- 7�

)"������$�*���+,������-��� ,�"��"����(���������.�,�/��������0�%��&��8����

��
������� ��$���0�������
��� �$�
�������)���
������������

���������!��
��!�$��$��*�������9
!����+����
��� ------------------------------------------ ��

*����1�,���!��9
0�)$�'��������$�������*��
����$��$��*����

��+�&"��� ���$���������
��� ------------------------------------------------------------------ :�

 ���,��2���'�)�!���3�.%�4��$����%�����'���0;������
���

� 
��)
����� ��������
�$��$��*����
! -------------------------------------------------------------- 3�

�	�������	�����

*�'������5�*��<�$��
������)�
'������
�0;������
����)�
��5��

��������0������� ----------------------------------------------------------------------------------------- 3/

�6.��������*��=� 
��)
��+���������
�������
������"����$�0����

���������������!���� �� -------------------------------------------------------------------------------- �/

&����6��!�(���!������%����!���!������%��)����>���������������

�
�5��������
����0?*��
����$����
�������0
 
���
������!�0������� --------------- @3

3�,��2����(�(��=0;������
���������������
���&�����'� 

�)�����������������5�����
+����#A�B��� ------------------------------------------------------ /7

�
	�������
	�
	����	�	�	��	�������

 �6�����7����A���0��� ��('�!��$��
���������5����������)�����


 �
�� �$��$��*������
�����
�������0�
��� ---------------------------------------------- ���



� ���������	
�
���������������������������������

 

 

 

 

 

 

 ����	�������
	�������
�
	�	�	
��������
8�,������!�������'���$��!�������)�
'�����$���
����!���"����

�������
����$������!������
��+��!��������� ----------------------------------------------- ���

�,%0���"����(����B�
��5��
����������������'� ����(�
���

��� &���
����!�5�����+������!��������� ------------------------------------------------- ��@

��������������������
�

!�������2����!�3��#�
��)��
�����
����������0
)��0
��������
��� ----------------------- ���

����%����!��A� ��
����+�
�$���� �1�&���������$������ ------------------------------- �7�

 ���1�'�(�7��8����
��������$�
���� ��$�
�������0
���

����������
����"
�� ��� ��(�
��� -------------------------------------------------------------- ���

*�,0������9��C
���������5��
����
��������
��+� �$��$��*������
������
��� ------ ��3

3:���*�)��>�����������"
�� ��$������
�$������0
������� 

���������+� ���������
���������
��� ------------------------------------------------------------ �:�

��;�:���!�����<�0��%��+�3��>�0�������5��
��+�������������

0
���������)������� --------------------------------------------------------------------------------------- �3�

*�����=�+�(�����������+���)
�
���5��������
������'
�� ��
�(�� ������ --------- �3/

��;�:���>�?��A)���������������5��
��� �$����������


�������������
���������� ��
��� ������������!�$
$����������
��� --------------- ���

�
���������	����

@%��"���'�!�+��=�0��������)������#>B�A��$�0�����C������ ---------------------------- �@�

/�1������!���"A����5��D������5�������$����� �$�
���
���

�����
!�
��������
����&�������
��� �����(�>��E� --------------------------------- �@�

 ��	����	���	������

*�"���)�3���3������9�!����5��
��+���)
0�)$�'������$�
������

$��$��*�����,������'��+�
�$��� ----------------------------------------------------------------- �/7

$�B�1����(�+��>����
���+�
�$�������������������$��"�����$��$��*���� ----- �/3

?,�����)����=����
�0�)�����������
��
�����������$�����$�
�������$��$��*����� ���

&%,�2����+����>�0�������$�������������)���1�������'������������

$��$��*���� --------------------------------------------------------------------------------------------------- ��/

C"���*�/��>�0������)������
�����������
��� ----------------------------------------------------- ���

*�,1�:�+�(��%�
��5��
�������
��������������,���
����$���$��������)����� ----- ��7

!��	
����

&�������������	���$��!������ 
��)
����$����� �$�
���
���

�
�������0�
���������� --------------------------------------------------------------------------------- �7�

�����"�#

 �������)�/��8��������"
��
����� �
�������
���,�
���
�����)
��
���

�����
����!�$1������
�$�
���'��!������ ---------------------------------------------------- �7:

!���'�7�)��A������������+���)
0�)$�'������)�������� ���� ----------------------------------- �7/

 �=�,�=�!�7��F�0
������
$������)�����������������
������GG��������� ----------- ���

 %=�����(�9��>�0������)�������� ��
�������������1��!��$����E����

�5���������������������
��!����������!�$��$��*���� --------------------------------------- ���

*����6��)�/��H�� �'�
�$�����
������������)������#>B ------------------------------------ ��:

/�1�,�D����7�!��<��)�0�������� �'��!�$�"����)��������5���������

����
��+��
�0�)$�������0�����
 -------------------------------------------------------------------- ���

 %����2���'�*����I����
��������������!�����������5������ ���� ---------------------- �:�

#���������
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- �:7

9�����)
��������� -----------------------------------------------------------------------------------------------------



���������	
�
��������������������������������� 7

 

 

 

 

 

�	��
����

������E����F����������� ��%������&����� �'���������J��������
��+

'����'��� �������������
��� ��
$��
�
���)�
����+�K������,

����$��
��)
����$����+ ---------------------------------------------------------------------------------�

!�"���"��4���#��.���� �'����+�$�!������
���������� ��
��� ������"����
 -- �/

$�%�����������.��
�� ���0��$�'��������1��K����'���+�0�)$
�����

���
��J�$�������������� �
������H��$�+���+�.() --------------------------------------- �3

���	
��
	�����$�	�	������
���	����%�������%

&�'�����5�F��L���������J��
������ 
��� ��
�4��
���5��
��������$��)�
�����

���
���6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7�

F"������$�*���+,������-��� ,�"��"��4�(���������.�,�/��������0�%��&��8��
�

��
�� �
��'� ��������'����
���!)�+�����������'��������'����


���)�
��J!��
�J!�$���$�����+���9
$
��+����
��� ------------------------------------- ��

*����1E,���$��=0��$�'�����K��$���+������
����$���$�����+��
��"��� 

��$����
����
��J ----------------------------------------------------------------------------------------- :�

 ���,��2��'�F�!���3�.%�4��$����%�����'�����0���
����� 
��)
���

� ��������
�$���$������! ------------------------------------------------------------------------------ 3�

�	��������	�����

*�'������G�*��B��$����$������������0���
����$��)�
���5��������+

�0������� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3/

�6.��������*��=� 
��)
����J�����������������
��������
��+

$�0���J��)�
����0�
)�
�����J!���� � ------------------------------------------------------ �/

&����6��$�7���!������%����$���!������%��F����=0�������!��)�
�����

5���������
����0M�������+����
���������� ��
�����J!���� ---------------- @3

3�,��2��4�(�(��=0���
����������
����
���&K����'��� 

�
)��������������+��5��J��
+���#A�B�J� --------------------------------------------------- /7

�
	����%��
	�
	�%&����	�	��	������

 �6�����7����A���0���"��
(E�!��$��
�������K55���������
)������
 �
�� 

$���$�����
�������
�	���
����+�0�
��� ---------------------------------------------------- ���

	
���
���
��
�
�������
������
��J

������������K����������
��J

L���������� ��
���J!��������
��+�	#	����
��J

L��������K�������$��J1��������	#	����
��J

���
����
��
����
������ ��
���J!��
��

������� ��������������	�
������

��������	 �����������������

������������
����������

�������	�	����������	����

�������	�������������

ISSN 1562-0905

����������������



� ���������	
�
���������������������������������

 

 

 

 

 

 

 

����	����%���
	����%��
�
	�	�	��"	����

8�,������$�������'������$�!�J���$��������(�$���
���J!���"���

��$��)�
����$�����J!������
����J!�������� ------------------------------------------ ���

�,%0���"��4�5����B�
���5��
����������K����'��� ������
���

K�� &���
���J!�5�����+�����J!�K������� ----------------------------------------------- ��@

�����%������	���	�����	

!�������2��4�!�3��#�
��)�������
��������+�0
)J�0
�������
��J ------------------- ���

����%����!��A� ��
���J+�
�$��������"�&�������+�$������ ---------------------------- �7�

 ���1�'�5�7�������1������
������$�
���� ��$�
�������0
��


�
��K������
� ���
������� ��� �����
��� -------------------------------------------------- ���

*�,0������5��C
�������5��
�����
��������
���� 

$���$�����
�������
������
��� ---------------------------------------------------------------------- ��3

3:���*�F����������� ���
������� ����������
�$�����J�0
����� 

����������� ��������
���������
��� -------------------------------------------------------- �:�

��;�:���!�����<�0��%��+�3��>�0���J���5��
����+����J�����0
�����+

�'������ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- �3�

*�����=�+�7��L����������J�����J�5���������
������������ 

�
�(�� ��J��
 -------------------------------------------------------------------------------------------- �3/

��;�:���>�?��A
)��������������
�5��
��� �$������'����


�
��K���������
���������� ��
��� ��J��
�����J!�0��
 ������
��� ------------ ���

�
�����%��	�%�

@%��"��'�$�+��=�0��������
)������#>B�A��$�0�����C��
���� --------------------------- �@�

/�1������!���"�����G��D������5�������$����
������� �$�
����
���

��������!�
��������
����&��������
��� �����+���
�>��1� -------------------- �@�

 �'�%���		�(����

*�"���F�3���3������5�$��L�5��
������0��$�'����

�$�
�������$���$�������,�K����'����+�
�$��� --------------------------------------------- �/7

$�B�1����7�+��>����
��+�
�$�������������������$�0�����$���$�����+ ------- �/3

?,�����F����=����
�0�)���
��
�����
��������+�����$�����$�
������

$���$������� ------------------------------------------------------------------------------------------------ ���

&%,�2��4�+����>�0���J���$�����+����������1��K����'���+

������������$���$�����+ ------------------------------------------------------------------------------ ��/

C"���*�/��>�0���J��
)������
����
������
��� ---------------------------------------------------- ���

*�,1E:�+�7��%�
��5��
�������
����+�K������,��������

��$���$�����J��
)�����---------------------------------------------------------------------------------- ��7

)��	
����

&�������������	�J��$�!�J���� 
��)
����$����
������� �$�
����
���

�
�������0�
���������� ----------------------------------------------------------------------------- �7�

�����"��

 �������F�/��8����� ���
�������
������ �
�������
��J,�
���
���J��)
�
'�

�����
�'�J!�$�������$�
���'����!�1
 �----------------------------------------------------- �7:

!���'�7�F��A������������+���0��$�'������
)�������� ���------------------------------- �7/

 �=�,�=�!�7��F�0
���J���
$�
��������
)������K����������
��J���GG������ ---- ���

 %=�����(�5��>�0���J��
)�������� ��
���+�K�������$�����$�J1����

K55�����������������������
�J!���������!�$���$�����+ ------------------------------ ���

*����6��F�/��N�� �'���
��$�����
������������
)������#>B ---------------------------- ��:

/�1�,�D����7�$��B��
)�
0��������� �'����!�$�"���+�$������

K55��������������
��+���0�)$
������$��)�����
 ------------------------------------- ���

 %����2��'�*����I�����
�������������J!�����������5������ ��� ------------------ �:�

#���J�����
 --------------------------------------------------------------------------------------- �:7

.���"
����)
������ - ---------------------------------------------------------------------------- �:3



���������	
�
��������������������������������� :

 

 

 

 

 

 

*+,-.,-/

HIJKLMNOP���QI����RSTJ�U�V��OPQRSQTUVWX&YQTPRZRXR[UVWX�\W]Q]�R^�_Q]QWSVP�R^�TPQ�`abWc

WcZ�dcTQXXQVTaWX�eWfUTWX�Uc�TPQ�gcRhXQZ[Q�iVRcRbj,�eRcVQfTaWXUkWTURc�R^�lRTURc] --------�

WLXYIJXKL�U�ZX��mjcQS[QTUV�nffSRWVP�Uc�i]TWoXU]PbQcT�R^�TPQ�_Q[URcWX�YWcW[QbQcT------- �/

�L[SRMKI���H��mTSWTQ[j�R^�YWUcTQcWcVQ�R^�TPQ�ipTQScWX�iVRcRbUV�mW^QTj�R^�qrSWUcQ

acZQS�eRcZUTURc�R^�dcTQ[SWTURc�Uc�TPQ�iaSRfQWc�qcURc -------------------------------------------- �3

0.1+234,5�+1�67+,+38��0.54+,9:�;/<.7-/

\RNMRKL�(����ORRX]�R^�_Q[URc?]�YWSrQTUc[�4eXW]]U^UVWTURc�WcZ�q]Q�Uc�qrSWUcQ6 ---------------- 7�

�XLKIJL���]���̂ _N`L�H�Q[���V_LXIJXKL�a�H���bRYcR_�d����SLYYeIMR�\��eRcTSUoaTURc

R^�eSR]]&\RSZQS�eRRfQSWTURc�R^�`Ra]QPRXZ]�TR�TPQ�dcVSQW]Q�Uc�laboQS

R^�lQhXj�eSQWTQZ�mbWXX�icTQSfSU]Q]�Uc�sQ]TQSc�qrSWUcQ ----------------------------------------- ��

]YL`IfN_�U�W��tSRuUZUc[�R^�ipfRST�tRTQcTUWX�^RS�TPQ�qrSWUcUWc�vWT&WcZ&wUX�icTQSfSU]Q] -- :�

VISL_MNcXKN���W���gNc[YNLK������OPQRSQTUVWX�mao]TWcTUWTURc�R^�wS[WcUkWTURc

R^�xR[U]TUV]�Rc�icTQSfSU]Q]---------------------------------------------------------------------------------- 3�

=+749:�>+:478

]INOPRMKI�h�]��wc�TPQ�yaQ]TURc�R^�zQTQSbUcWTURc�WcZ�mao]TWcTUWTURc�R^�mU[c]

R^�vRSb]�R^�xWoRaS�YRoUXUTj ------------------------------------------------------------------------------- 3/

UN[cKRJNOP�H�]��OPQ�wS[WcUkWTURcWX�OQSb]�WcZ�YQTPRZ]�R^�_Q]QWSVPQ]�R^�tSRoXQb

R^�eSQWTURc�R^�iZaVWTURcWX�zU]TSUVT] --------------------------------------------------------------------- �/

\LMNYN[K�W�a���WRYMNOP[K�H�W���WRYMNOP[K���H��noRaT�TPQ�OQSb]�R^�eSQWTURc

WcZ�vacVTURcUc[�R^�n]]RVUWTURc]�R^�{RUcT�whcQS]�R^�nfWSTbQcT�\aUXZUc[] ----------------- @3

gR_MLcXKL�a�a��mao]TWcTUWTURc�R^�dcZQp�R^�mRVUR&iVRcRbUV�zQuQXRfbQcT

R^�eaXTaSWX�mfPQSQ�R^�zU]TSUVT]�R^�n_�eSUbQW -------------------------------------------------------- /7

>2+?:.3/�+1�;524@A,BC/-249:�*+3<:.D

VYN[OPMNK�i�H��_RXQ�R^�mQSuUVUc[�eRRfQSWTUuQ]�Uc�i^^QVTUuQ�zQuQXRfbQcT

R^�n[SWSUWc�icTSQfSQcQaS]PUf�R^�TPQ�YjrRXWjUu�_Q[URc ---------------------------------------- ���

0.54+,9:�>2+?:.3/�+1�E9-C2.�F/4,5

jPR_OPNK�U�!��YQTPRZUVWX�nffSRWVPQ]�TR�zQ^UcUTURc�R^�wfTUbab�YRZQ]

R^�lWTaSWX�_QVSQWTURcWX�_Q]RaSVQ]�q]Q --------------------------------------------------------------- ���

lWTURcWX�nVWZQbj�R^�mVUQcVQ]�R^�qrSWUcQ

YUcU]TSj�R^�iVRcRbj�R^�qrSWUcQ

dc]TUTaTQ�R^�_Q[URcWX�_Q]QWSVP�lnm�R^�qrSWUcQ

dc]TUTaTQ�R^�dcZa]TSUWX�iVRcRbj�lnm�R^�qrSWUcQ

qrSWUcUWc�n]]RVUWTURc�R^�_Q[URcWX�mVUQcVQ]

������� ����������������

��������	 ����� �!� �"�#

$�%�!&%'%��()*�&%�*+�, -)!*+

 !"#$%$	&#	'!(%)*%+	����

,"*-&./&#0	1"2+3%+-4

���� �!� �"�#

ISSN 1562-0905



3 ���������	
�
���������������������������������

 

 

 

 

 

 

H_[eYRJXKL�a�H��OWpRcRbj�R^�YQTPRZ]�^RS�TPQ�iVRcRbUV�iuWXaWTURc

R^�TPQ�mRVUR&iVRXR[UVWX�vacVTURc]�R^�vRSQ]T�iVR]j]TQb] ----------------------------------------- ��@

G4,9,7.�9,B�H9,I4,5

WI`NYMNcXKL�W�g��ncWXj]U]�WcZ�i]TUbWTURc�R^�\Wcr]�_Q]RaSVQ�\W]Q�R^�qrSWUcQ ------------ ���

�LJY[K���W��_Q[URcWX�n]fQVT�R^�YRcQTWSj�tRXUVj ------------------------------------------------------ �7�

VIYIfTN�a�i��dbfSRuQbQcT�R^�eRSfRSWTQ�YWcW[QbQcT�R^�\Wcr�W]�Wc�iXQbQcT

R^�|RuQScbQcT�eRcTSRX ------------------------------------------------------------------------------------- ���

]R_eRKL�H�QR��OPQ�\Wcr�vUcWcVUc[�R^�dccRuWTUuQ�icTSQfSQcQaS]PUf�Uc�qrSWUcQ -------------- ��3

gXPNK�]����icPWcVQbQcT�R^�mTWTQ�dc^XaQcVQ�Rc�TPQ�tSRVQ]]Q]

R^�TPQ�\Wcr�dcuQ]TbQcT�eSQZUTUc[�Uc�qrSWUcQ ------------------------------------------------------ �:�

ULkTXPKI�W�U���ZLeLOP[K�^�g��tSRoXQb]�R^�Uc^RSbWTURcWX�RfQccQ]]

Uc�oWcrUc[�WVVRacTUc[ -------------------------------------------------------------------------------------- �3�

]I`ISLl�^�a��dc]TUTaTURcWX�vacZWbQcTWX]�R^�vacVTURcUc[

R^�TPQ�YRZQSc�eaSSQcVj�YWSrQT ------------------------------------------------------------------------- �3/

ULkTXPKI�m�QL��zQuQXRfbQcT�R^�dc]TUTaTQ�R^�vUcWcVUWX�YQZUWTURc�W]�Wc�iXQbQcT

R^�i]TWoXU]PbQcT�R^�_Q[URcWX�YWSrQT�R^�mQVaSUTUQ]�Uc�qrSWUcQ -------------------------------- ���

G+2.45,�6D<.24.,7.

�P[YXKN�W�^��vQWTaSQ]�R^�zQuQXRfbQcT�R^�nde�R^�TPQ�_QfaoXUV�\QXWSa] ------------------------ �@�

dRfLM�n���WLYTXRoTOP�h��nUb]�WcZ�vacVTURc]�R^�mfWTUWX�tXWccUc[�Uc�TPQ�eRcZUTURc]

R^�nZbUcU]TSWTUuQ&OQSSUTRSUWX�mj]TQb�R^�tRXWcZ --------------------------------------------------- �@�

=74.,-4147�0.<+2-/

]IXLK���g���gLYN`L�QR�W��OPQ�dc^RSbWTUuQ�tSRuUZUc[�R^�icTQSfSU]Q�YWcW[QbQcT,

iVRcRbUV�n]fQVT --------------------------------------------------------------------------------------------- �/7

�RpRfIJL�a�^��nffXUQZ�n]fQVT�R^�icTQSfSU]Q�eRbfQTUTUuQcQ]]�nffSWU]WX ----------------------- �/3

QL_RSKI���Q���n]]Q]]bQcT�R^�\a]UcQ]]�W]�W�\W]U]�^RS�W�}WXaQ�eRcVQfT

R^�icTQSfSU]Q�YWcW[QbQcT -------------------------------------------------------------------------------- ���

\[_NcXKL�^�H��OPQ�tSRoXQb]�R^�eRbfXQp�iuWXaWTURc�R^�icTQSfSU]Q?]�vRSQU[c�iVRcRbUV

nVTUuUTj --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ��/

qXLOP�]�d��naZUTUc[�zQuQXRfbQcT�tSRoXQb]�Uc�qrSWUcQ --------------------------------------------- ���

]L_fNXP�^�a��OSWc]^RSbWTURc�R^�TPQ�qrSWUcUWc�iVRcRbj,�eRcZUTURc]

WcZ�tQS]fQVTUuQ]�R^�TPQ�zQuQXRfbQcT ------------------------------------------------------------------ ��7

A,1+239-4+,

\RSOPRMKI�H�H��lQh�nffSRWVPQ]�TR�TPQ�wS[WcUkWTURc�R^�TPQ�mfWTUWX�tXWccUc[�WT

dcTQSSQ[URcWX�xQuQX ------------------------------------------------------------------------------------------ �7�

0.J4.K/

VIMIMIJ���d��zRbQ]TUV�UcTQ[SWTURc�R^�qrSWUcQ,�qS[QcT�OW]r]�^RS�mVUQcTU^UV�mQWSVPQ]

WcZ�tSWVTUVWX�mTQf] ------------------------------------------------------------------------------------------ �7:

WIKTN�i����_RXQ�R^�TPQ�dcuQ]TbQcT]�Uc�_Q[URc]�zQuQXRfbQcT�YWUcTQcWcVQ -------------------------

VIlI_Tl�W�i��|XRoWX�OSQcZ]�R^�zQuQXRfbQcT�R^�iVRcRbj�R^�qrSWUcQ

Uc�TPQ�GG��eQcTaSj ------------------------------------------------------------------------------------------ ���

V[lSTM�a�QR��tSRoXQb]�R^�zQuQXRfbQcT�R^�_Q[URcWX�iVRcRbj�oj�TPQ�dcVSQW]Q

R^�i^^UVUQcVj�R^�nVTUuUTj�R^�mbWXX�WcZ�YUZZXQ�icTQSfSU]Q] ------------------------------------- ���

]LYLMN[K���d��OPQ�iVRXR[UVWX�tRXUVj�Uc�TPQ�mj]TQb�R^�zQuQXRfbQcT

R^�n[SR&dcZa]TSUWX�eRbfXQp------------------------------------------------------------------------------- ��:

dRfI_NXPOPRJL�i�W��wc�TPQ�zQuQXRfbQcT�R^�YQTPRZRXR[UVWX�tR]UTURc]

R^�Wc�i]TUbWTURc�R^�i^^UVUQcVj�R^�dccRuWTURc]�WcZ�mW^QTj�R^�YWca^WVTaSQ ---------------- ���

V[YOPNcXKN�]�H��vRSbUc[�R^�TPQ�eRbfQTUTURc�mj]TQb]�Uc�TPQ�vUQXZ�R^�OSWZQ ------------------ �:�

naTPRS] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �:7

eRcTQcT]�Rc����� ------------------------------------------------------------------------------------------------- �:3
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]UcQS[QTUV�� UcTQ[SWX�WcZ�WffSRWVPQ]�R^�WVTURc�PWuQ�oQQc�ZQTQSbUcQZ��TPQ�ZU^^QSQcVQ�R^

VRcVQfT]�R^�PabWc�WcZ�UcTQXXQVTaWX�VWfUTWX�hPQSQ�TPQ�XWTTQS�U]�QpWbUcQZ�Uc�TPQ�VRcTQpT�R^

bWcj�RTPQS�UbfRSTWcT�VRc]TUTaQcT]�R^�PabWc�^WVTRS�4]fUSUTaWXUTj��Uc^RSbWTUuQ�bRoUXUTj�

uWXaQZ�bRTUuWTURc]��UccRuWTUuQ�VaXTaSQ��cWTURcWX�VRc]RXUZWTURc��QaSRUcTQ[SWTURc�RSUQcTW&

TURc]��VSQWTUuQ�VRb^RST�R^�QcuUSRcbQcT��WcZ�]R�Rc6��hPUVP�Uc^XaQcVQ�Rc�TPQ�^RSbUc[�R^

rcRhXQZ[Q�QVRcRbj�R^�qrSWUcQ-

($�	)�*+,,�PabWc��UcTQXXQVTaWX�VWfUTWX��rcRhXQZ[Q�QVRcRbj��UcTQXXQVTaWXXj&UccRuWTUuQ

TjfQ�R^�ZQuQXRfbQcT��SQ]RaSVQ�WffSRWVP��UcTQ[SWX�WffSRWVP�4]RVUR&PabWcU]TUVP�W]fQVT6�
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OPQ�cQVQ]]UTj�R^�QXWoRSWTURc�R^�TPQRSQTUVWX�oW]Q]�R^�SQ[URcWX�bWcW[QbQcT�Rc�TPQ�oW]U]�R^

]jcQS[QTUV�PWuQ�oQQc�]ao]TWcTUWTQZ-�tSUcVUfXQ]�WcZ�bQVPWcU]b]�R^�TPQ�TSWc]^RSbQZ�SQ&

[URcWX�bWcW[QbQcT�PWuQ�oQQc�R^^QSQZ-�OPQ�SRXQ�WcZ�uWXaQ�R^�TPQ�]U[cU^UVWcVQ�R^�Uc]TUTa&

TURcWX�WcZ�SQ]RaSVQ&^UcWcVUWX�fSRuUZUc[�Uc�TPQ�Q^^QVTUuQ�bWcW[QbQcT�ZQuQXRfbQcT�R^�TPQ

SQ[URc]�PWuQ�oQQc�WVVQcTaWTQZ-
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OPQ�oW]UV�fSRoXQb]�R^�TPQ�QpTQScWX�QVRcRbUV�]W^QTj��UT]�UcTQSWVTURc�hUTP�RTPQS�VRbfRcQcT]

R^�cWTURcWX�]W^QTj�R^�TPQ�]TWTQ�PWuQ�oQQc�WcWXj]QZ-�iVRcRbUV�WZuWcTW[Q]�WcZ�SU]r]�R^�TPQ

iaSRfQWc�UcTQ[SWTURc�R^�qrSWUcQ�acZQS�VRcZUTURc�R^�SQWXUkWTURc�R^�W�]TWTQ�fRXUVj�R^�bWUc&

TQcWcVQ�R^�TPQ�QpTQScWX�QVRcRbUV�]W^QTj�PWuQ�oQQc�ZQTQSbUcQZ-�w^^QS]�VRcVQScUc[�bWUcTQ&

cWcVQ�R^�TPQ�QpTQScWX�QVRcRbUV�]W^QTj�Uc�TPQ�VRcTQpT�R^�UcTQ[SWTURc�Uc�TPQ�iaSRfQWc�qcURc

PWuQ�oQQc�[UuQc-

($�	)�*+,,�TPQ�QpTQScWX�QVRcRbUV�]W^QTj��TPQ�iaSRfQWc�UcTQ[SWTURc��VRbfQTUTUuQcQ]]-
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ORRX]�R^�TPQ�SQ[URc?]�bWSrQTUc[�V�VRc]UZQSQZ��TPQUS�VXW]]U^UVWTURc�PW]�oQQc�VWSSUQZ�RaT

WVVRSZUc[�TR�TPQ�^acVTURc]��]TSWTQ[UV�ZUSQVTURc]��bQWc]�R^�ZU]TSUoaTURc��rUcZ]�R^�bWSrQT&

Uc[�WcZ�bQTPRZ]�R^�Uc^XaQcVQ-�OPQ�QpPUoUTURc]��SWTUc[]�R^�TPQ�SQ[URc]��fQS]RcWX�]WXQ�WcZ

dcTQScQT&TQVPcRXR[UQ]�W]�oW]UV�TRRX]�R^�TPQ�SQ[URc?]�bWSrQTUc[�PW]�oQQc�WcWXj]QZ-

($�	)�*+,,�SQ[URc?]�bWSrQTUc[��TPQ�TRRX�R^�TPQ�SQ[URc?]�bWSrQTUc[��QpPUoUTURc]��fQS]RcWX

]WXQ��SWTUc[]�R^�TPQ�SQ[URc]��dcTQScQT&TQVPcRXR[UQ]-
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УДК. 338.439.01  

Благодир Л.М. Забезпечення експортної орієнтації підприємств олійно-жирового комплексу 

України / Л. М.Благодир // Регіональна економіка. — 2007. — № 4. — С. 52-61. 

 

Забезпечення експортної орієнтації підприємств олійно-жирової галузі 

України 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку світового господарства глобалізація 

дедалі більше перетворює світову економіку на цілісний організм, інтегрований 

міжнародним поділом праці, великими транснаціональними виробничо-

збутовими, фінансовими та інформаційними компаніями, а економічний стан 

держави визначається не тільки внутрішніми ресурсами країни, але й ступенем її 

інтеграції в світогосподарську систему.  

За таких умов особливої актуальності для України набуває завдання 

підтримки експорту агропродовольчої продукції на світовому ринку, зокрема 

продукції олійно-жирової галузі (ОЖГ).  

Теоретичні і практичні аспекти організації і функціонування олійно-

добувних виробництв, питання розміщення підприємств ОЖГ, взаємовідносини 

між виробниками сировини і переробними підприємствами досліджувалися 

багатьма вченими – економістами, зокрема Пластун О. І. [1], Карпенком А. В., 

Бойко С.М. [6], Яценком С., Старшинською Л.В. [9] та ін. Водночас поряд з 

науковцями вагомий внесок у вирішення проблем галузі здійснили провідні 

фахівці - експерти олійно-жирового підкомплексу України – Л. Зінченко, В. 

Капшук [3], М. Вронскіх [5], В. Листопад [10] та ін.  

Проте, незважаючи на високу актуальність зазначених досліджень, 

проблеми забезпечення експортної орієнтації підприємств олійно-жирової галузі 

потребують подальшого теоретико-методологічного вивчення та узагальнення. Це 

і зумовлює актуальність даної статті.  

Постановка завдання. Згідно з концепціями вільної торгівлі 

конкурентоспроможними на світовому ринку є товари або галузі, які 
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характеризуються порівняльними перевагами. Агропромисловий комплекс 

України, завдяки сприятливим грунтово-кліматичним умовам та історичним 

традиціям населення апріорі є конкурентоспроможною експортною галуззю [1]. 

Продукція сільського господарства формує значну частину українського 

експорту. За останні шість років у товарній структурі експорту України частка 

агропродукції (групи 1-24 УКТЗЕД) в середньому становила 13%, займаючи друге 

місце після неблагородних металів і виробів із них [2]. Проте основним 

експортними агропродовольчими товарами є сільськогосподарська сировина, а не 

продукти з більш глибоким рівнем переробки. Як результат, це перетворює 

економіку в сировинний придаток розвинених країн і призводить до втрати 

значної частки доданої вартості, що сприяє високому рівневі безробіття, низькій 

заробітній платі, втраті відрахувань в соціальні фонди. 

З огляду на вищезазначене проблема диверсифікація експорту в напрямку 

збільшення частки агропродовольчих товарів глибинної переробки є доволі 

актуальною.  

В якості об’єкта дослідження нами обрана олійно-жирова галузь, продукція 

якої (олія нерафінована, олія рафінована, маргаринова продукція тощо) в 

структурі продовольчого експорту займає третє місце після м’ясних виробів і 

цукру. Цей інтерес також пояснюється і тим, що:  

1. Олійно-жирова галузь є важливим сектором такої бюджето-формуючої 

галузі народного господарства України як харчова промисловість, 

підприємствами якої за 2005 рік до бюджетів всіх рівнів було перераховано 7,4 

млрд. грн. Частка ОЖГ становить 10%, або 800 млн. грн. [3].  

2. Внутрішній продовольчий ринок є основою продовольчої безпеки держави.  

3. Експорт продуктів переробки є вигіднішим, ніж експорт сировини. 

4. Рослинні олії відносяться до основних продуктів, які є не лише продуктами 

харчування, але водночас і базовими для виробництва широкого спектру решти 

товарів продовольчої і непродовольчої груп. 
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5.  Загострення конкуренції на ринку сировини і готової продукції після 

вступу України до СОТ може призвести до витіснення з внутрішнього ринку 

вітчизняних виробників олійно-жирової продукції. 

Тому, метою статті є дослідження сучасного стану експортного потенціалу 

вітчизняної олійно-жирової галузі і розробка пропозицій щодо його формування, 

нарощування і реалізації в контексті вступу України до СОТ. 

Результати дослідження. За оцінками ФАО впродовж наступних 25 років 

виробництво продовольства в світі зросте на 75% порівняно із сучасним рівнем 

випуску. Це буде зумовлено необхідністю забезпечити потреби населення 

планети, яке до 2030 р. становитиме 8,3 млрд. чол. [4]. 

Світове споживання всіх видів рослинних олій впродовж останніх 10 років 

зросло з 14,4 до 15,5 л на душу населення, при цьому на долю соєвої, 

соняшникової, ріпакової олії припадає 53,2 – 56,2 % (тобто 8,1 – 8,9 л /люд.) [5]. 

Рослинні жири і олії є висококалорійними продуктами харчування і мають 

велику енергетичну цінність. Рекомендована ВОЗ норма їх споживання людиною 

становить 20 – 25 кг в рік. На сьогодні споживання цих продуктів в країнах 

третього світу є значно нижчим за норму [4].  

Ситуація, що складається на світовому ринку олійних культур та продуктів їх 

переробки, може сприяти підвищенню ефективності економіки АПК України. 

Враховуючи значний приріст населення в світі, а також той факт, що низка 

економічно розвинених країн (зокрема, країни ЄС) вже вичерпали власні 

агротехнічні можливості подальшого збільшення врожайності і, відповідно, обсягу 

виробництва олійних культур, Україна має посісти одне з чільних місць на 

світовому ринку із забезпечення потреб в олійно-жировій продукції, для чого має 

проводити відповідну активну політику у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Дослідження [6] свідчить, що експортний потенціал АПК держави можна 

визначити як спроможність агропромислового сектору та його галузей виробляти 

конкурентноздатні на світовому ринку товари шляхом використання як 

порівняльних національних переваг, так і нових конкурентних переваг, 

заснованих на досягненнях науково-технічного прогресу. Тому будемо розглядати 
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експортний потенціал АПК України як можливість виробництва необхідного 

обсягу агропродукції, яка за показниками якості й конкурентоспроможності 

відповідає вимогам світового ринку, з метою експортної реалізації та 

максимальною користю для країни.  

Найголовнішим фактором, який визначає експортний потенціал ОЖГ 

України, є обсяг виробництва насіння олійних культур та їх якість. 

І справді, специфіка виробництва продукції в цій галузі визначає високу 

питому вагу сировини (насіння олійних (соняшнику, ріпаку, сої, арахісу тощо) та 

технічних культур (льону )) в структурі витрат виробництва. В Україні головною 

олійною культурою за площами посіву є соняшник (не менше 10 % посівів), який 

в загальному об’ємі виробництва олійних культур займає більше 90 %. Тут 

районовані 85 сортів і гібридів соняшнику. Соняшник порівняно з іншими 

олійними культурами дає найбільше олії з одиниці площі. Насіння районованих 

сортів і гібридів містять понад 48-50 % жиру, 16-19 % білку, а вихід олії при 

переробці на заводах становить майже 47 % [7].  

На сьогодні Україна є третім найбільшим виробником насіння соняшнику у 

світі (після Росії і Аргентини), виробляючи щорічно близько 10-16% світового і 

20-30% європейського обсягу. 

Тривалий час площі посівів соняшнику залишались стабільними, 

впроваджувалася інтенсивна технологія його вирощування. В період переходу до 

ринкової системи господарювання соняшник утвердився як культура прибуткова, 

насіння соняшнику як один з ліквідних видів продукції використовувалось як 

спосіб платежів сільськогосподарськими підприємствами. Тому приватні 

підприємства великих землеробських регіонів все більше робили ставку на 

розширення посівів цієї культури  

Урожайність соняшнику впродовж останніх 35 років в Україні залежно від 

агрометеорологічних умов вегетації коливається від 9 до 18 ц/га. В 1990 році 

урожайність соняшнику становила 16 – 17 ц/га. Впродовж наступних 10 -15 років 

вона знизилась до 10 – 11 ц/га. Виключенням є урожайність 2003 р. (13,1 ц/га) і 

2005 р. (13,6 ц/га). Як зазначають експерти [5;7], сьогодні в Україні при наявності 
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сприятливих природних умов поступово урожайність соняшнику зменшується, а 

постійні урожаї забезпечуються за рахунок розширення посівних площ.  

Ключовими факторами ефективності, що діють в сфері відтворення 

сировини, є урожайність олійних культур та їх якість (олійність та інші 

технологічні властивості). 

Висока врожайність сприяє підвищенню ефективності олійно-жирового 

підкомплексу АПК, так як знижуються витрати праці і коштів на виробництво 

олійних культур, які в структурі валових витрат на випуск кінцевої продукції 

підприємства ОЖГ займають велику питому вагу. 

Підвищення олійності означає зниження витрат на випуск одиниці 

кінцевого продукту. Як наслідок цього, зменшується потреба в насінні олійних 

культур, а також площах для їх вирощування і в виробничих потужностях для їх 

переробки. 

Тому факторами інтенсифікації виробництва олійних культур є внесення 

добрив відповідно до науково обґрунтованих норм; застосування у виробництві 

високопродуктивних сортів й гібридів олійних культур; створення і 

запровадження високопродуктивних машин й агрегатів для обробітку й збирання 

урожаю; ліквідація дефіциту в хімічних засобах для боротьби з бур’янами, 

хворобами, шкідниками; застосування ефективних й безпечних технологій 

використання пестицидів й агрохімікатів; мінімізація втрат олійного насіння під 

час його збирання та транспортування; оптимізація концентрації посівів олійних 

культур тощо. 

На сучасному етапі господарювання необхідна чітка державна програма, 

спрямована на адаптацію сількогосподарського виробництва до глобальних 

кліматичних змін. Адже вітчизняне сільське господарство залишається 

орієнтованим на певне агрокліматичне районування території, яке склалося в 60 –

ті рр. ХХ ст. і використовується донині. Зміни клімату тривають, виникає 

нагальна потреба в абсолютно нових підходах до технології 

сільськогосподарського виробництва, строків внесення добрив, застосування 

гербіцидів, використання нових сортів та гібридів олійних культур. 
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Для того, аби забезпечити належний рівень сировинного потенціалу для 

ОЖГ, на державному рівні необхідно вжити ряд заходів, насамперед розробити 

концепцію розвитку виробництва олійних культур, альтернативних соняшнику з 

огляду на ряд факторів, а саме:  

 необхідність дотримання фітосанітарного інтервалу в сівозмінах 

(розміщувати посіви соняшнику на одному й тому ж полі слід не раніше ніж через 

6-7 років, адже соняшник значно виснажує ґрунти); 

 основні ґрунтово-кліматичні зони, сприятливі для вирощування соняшнику, 

вже освоєні; 

 розширення ареалу вирощування цієї культури в світі за рахунок 

використання більш зволожених сільськогосподарських зон є нераціональним 

через те, що рослини зазнають впливу ряду хвороб, які роблять вирощування 

соняшнику в таких умовах нерентабельним [5]. 

Такою альтернативою соняшнику, наприклад, є ріпак. Промислові зони 

його вирощування можуть бути сформовані у Центральному та в Західному 

регіонах держави, де достатньо вологи. Це дозволить завантажити нові 

надлишкові виробничі потужності, сконцентровані в Південно-Східному регіоні 

України. Приймаючи до уваги те, що в галузі намітилася тенденція до укрупнення 

бізнесу, в результаті якої заводи приєднуються до великих холдингів або виходять 

з гри, варто було б для запобігання можливих банкрутств розпочати формування 

промислових зон вирощування олійних культур для створення сировинних зон 

навколо переробних підприємств. 

Протягом останніх 15 років олійно-жирова галузь України пройшла в 

своєму розвитку кілька етапів – від занепаду до підйому.  

На сьогодні основні тенденції внутрішнього ринку виробництва 

соняшникової олії за даними [8] визначають 20 великих спеціалізованих 

олієдобувних підприємств з сумарною середньорічною потужністю 4,7 - 5,4 млн. 

т переробки насіння олійних культур в рік.  
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Від Радянського Союзу Україна успадкувала виробничі потужності, що 

дозволяли переробляти 2,5 – 2,7 млн. т насіння соняшнику в рік. Урожай, який в 

середині 90 – х не перевищував 2,2 – 2,3 млн. т, завантажував вітчизняні 

підприємства на 85 %. Проте реально цей показник становив 32 – 34 %, оскільки 

основна маса сировини вивозилась закордон.  

В період з 1991 по 1998 рр. виробництво олії знизилося з 1070,4 тис. т до 431 

тис. т відповідно [9]. Внутрішній попит на продукцію ОЖГ задовольнявся в 

основному за рахунок імпорту. Внутрішня ціна на насіння соняшнику 

дорівнювала його світовій ціні. Тому переробні підприємства купували його за 

світовою ціною 

Для захисту галузі в 1999 році Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних 

культур», яким встановлювався до 1 липня 2002 року податок на експорт насіння 

соняшнику в розмірі 23 % експортної вартості партії. Згодом експортне мито на 

насіння соняшнику, льону і рижію було знижене до 17 %. Крім того, заборона 

переробки соняшнику на давальницьких умовах за кордоном, введена в дію в 

2001 році, також дала позитивні результати.  

Внаслідок таких дій з боку держави ситуація почала покращуватись. 

Виробництво соняшнику зросло з 2794 тис т в 1999 р. до 4706 тис. т в 2005р., 

впродовж цього періоду зросли обсяги випуску олії з 577,3 тис. т до 1245,197 тис. 

т відповідно. Зрештою відбулось заміщення експорту олійної сировини експортом 

готової продукції. Варто зазначити, що впродовж останніх років переробка 

насіння соняшнику на вітчизняних підприємствах стала основною частиною в 

структурі його використання (табл. 1 ) 
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Таблиця 1 

Динаміка виробництва та експорту насіння соняшнику та олії

 

Показники 
Роки 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Виробництво соняшнику, 

тис. т 
2251,0 3271,0 4254,0 3050,0 4706,0 5321,9 

Експорт соняшнику, тис. т. 584,48 68,22 869,60 354,10 35,58 229,5 

Питома вага обсягів 

експортованого насіння 

соняшнику в структурі 

виробництва, % 

25,97 2,09 20,44 11,61 0,76 4,31 

Виробництво соняшникової 

олії, тис. т 
684,82 875,96 1203,19 1208,87 1245,20 1934,02 

Експорт олії, тис. т 473,15 566,14 929,60 865,50 851,96 1628,9 

Питома вага обсягів 

експорту соняшникової олії 

в структурі виробництва, % 

69,09 64,63 77,26 71,60 68,42 84,22 


Розраховано автором за даними [8]. 

Об'єктивно експортери насіння олійних культур мають певні преференції, 

оскільки його експорт здійснюється за коротшою схемою, ніж експорт олії через 

переробку насіння, тобто забезпечує швидший обіг коштів. Проте Україна має 

достатні потужності для переробки всього обсягу вирощеного врожаю і 

зацікавлена в максимальній його переробці на вітчизняних підприємствах з тим, 

щоб торгувати не сировиною, а високоякісною готовою продукцією, формуючи 

додану вартість, робочі місця, прибуток, податки тощо [9].  

Як свідчать дані таблиці 1, питома вага експорту олії в структурі 

виробництва впродовж останніх років є стабільно високою.  

Загалом в галузі намітилися позитивні зрушення:  

 збільшення виробництва соняшнику при скороченні його експорту;  
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 розширення потужностей з виробництва і переробки нерафінованої олії; 

 ріст об’ємів виробництва продуктів переробки й асортименту фасованої 

продукції, а також збільшення кількості торгових марок. Зараз на 

внутрішньому ринку представлено біля 40 брендів бутильованої рослинної 

олії національного і регіонального масштабу, при чому більше 80 % 

продажу контролюють 10 торгових марок, серед них «Олейна» (28 %), 

«Чумак» (14 %), «Щедрий Дар» (12 %); 

 внутрішнє споживання рослинних олій з урахуванням продуктів глибокої 

переробки зросло з 304 до 840 тис. т (з урахуванням імпорту тропічних 

олій). Внутрішнє споживання рослинних олій за останніх 5 років на одну 

людину в рік зросло з 10 до 12,9 кг [10]; 

 експорт рослинних олій становить понад 33 % в структурі експорту 

продукції харчової промисловості і 19 % - в структурі експорту всієї 

аграрної продукції [3]. 

Введення експортного мита на насіння олійних культур в значній мірі 

посприяло відновленню довіри банків до кредитування олійно-жирових 

підприємств, адже мито стало гарантією повернення наданих кредитів. В розвиток 

галузі було спрямовано потужні інвестиції вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Це дозволило відновити діючі і побудувати нові заводи. Загалом на сьогодні 

потужності українських олієдобувних підприємств зросли порівняно з 1999р. на 

2,19 млн. т (або в 1,85 рази) і дозволяють виготовляти 1,5 млн. тон соняшникової 

олії, з яких внутрішнє споживання становить біля 450 тис. тон. Основними 

внутрішніми споживачами олії, крім населення, є заводи з виробництва 

маргаринової продукції, майонезу, а також виробники мила тощо.  

Слід зазначити, що левову частку експорту олійно-жирової продукції (за 

оцінками Аналітичного агентства Agriculture в 2005р. вона склала 71%) 

контролюють компанії з іноземним капіталом. Вони переважно орієнтуються на 

виробництво і експорт сирої нерафінованої олії, яка є сировиною для олійно-
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жирової галузі країн ЄС. В структурі експорту на неї припадає 70 %, тоді як 

готова рафінована продукція займає близько 30 %. 

Так, підприємство ТОВ «Комбінат Каргіл», контрольоване 

транснаціональною корпорацією Cargill, не виготовляє бутильованої олії під 

певним брендом, а концентрується на реалізації в Європі виготовленої в Україні 

сировини.  

За прогнозами в країнах ЄС в найближчі кілька років збережеться дефіцит 

на соняшникову олію на рівні 2 млн. т в рік. Відповідно для українських 

виробників реальними залишаються перспективи розширити свій бізнес за 

рахунок експорту. Водночас слід враховувати, що вітчизняний ринок олійно-

жирової продукції в значній мірі залежить від погодних умов, світової 

кон’юнктури, а також державної політики стосовно таких організацій як СОТ, ЄС, 

СНД тощо.  

Як свідчать дані таблиці, рівень використання потужностей вітчизняними 

підприємствами після введення експортного мита зріс, але все ж явно 

простежується невідповідність потужностей наявним ресурсам олійної сировини. 

Таблиця 2 

 Виробничі потужності олійно-добувних виробництв та їх використання

 

Показник 
Роки 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Середньорічна 

потужність за 

рік, тис. т 

2554,7 2601,8 2601,8 2601,8 3181 3354,9 4768,7 4743,7 

Перероблено 

насіння за рік, 

тис. т 

977,5 1599,0 1491,5 1553,3 2748,8 2804,0 2993,9 4172,5 

Використання 

потужності, % 
38,0 61,5 57,3 59,7 86,4 83,6 62,8 87,9 

 
Розраховано автором за даними [8]. 
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Як наслідок, в майбутньому очікується активізація конкурентної боротьби 

між виробниками в сфері закупівлі насіння олійних культур і зниження 

рентабельності галузі.  

Наявність імпортного мита на насіння олійних культур, зокрема на 

соняшник, не дозволяє українським підприємствам завантажити свої виробничі 

потужності. Крім того, в Україні на сьогодні не випускаються деякі види 

обладнання, необхідного для підприємств галузі, і воно імпортується. Справляння 

ПДВ на кордоні при ввезенні дорогого обладнання не є стимулом для оновлення 

технічної бази підприємств, а встановлення імпортного мита на сировину не є 

економічно доцільним.   

Отже, незважаючи на те, що вітчизняні олійно-жирові підприємства мають 

достатній потенціал для розширення своєї присутності на зовнішніх ринках, є ряд 

об’єктивних причин, які ускладнюють цей процес.  

Так, підприємства – експортери мають фінансові труднощі, зумовлені 

постійними затримками із відшкодування ПДВ при експорті виготовленої 

продукції. За даними асоціації «Укроліяпром» щорічно помісячна перехідна 

заборгованість по підприємствам галузі становить близько 200 млн. грн. 

Враховуючи те, що обсяги експорту майже вдвічі перевищують внутрішнє 

споживання, вилучення обігових коштів в сезон переробки чинить фінансовий тиск 

на підприємства, які змушені користуватися недешевими кредитами комерційних 

банків [3]. 

Олійно-жирова галузь є сезонною. За існуючою схемою оподаткування 

сезонно залежних переробних підприємств різниця вартості запасів сировини, 

напівпродуктів і готової продукції на складах станом на кінець IV кварталу (року) 

і початком IV кварталу (року) вилучається із валових витрат для обрахування 

штучного прибутку. Тим самим підприємства збільшують свою збитковість. Це 

обмежує можливість створення необхідних запасів сільськогосподарської 

продукції для стабільної роботи у першому півріччі маркетингового року, 

стимулює використання давальницької схеми переробки і максимальний експорт 

сільськогосподарської продукції у період сезонного падіння цін. 
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Зміна порядку оподаткування прибутку сезонно залежних галузей аграрного 

сектору не за календарний рік, а за підсумками виробничого сезону після 

складання остаточного балансу витрат і доходів в період максимальної активності 

аграрного ринку створить економічні передумови накопичення необхідних 

запасів продовольчої сировини для потреб внутрішнього ринку і уникнення 

сезонних цінових коливань на олійно-жирову продукцію, зокрема на 

соняшникову олію. 

Подібна практика оподаткування для сезонно залежних галузей 

агропромислового сектору застосовується у більшості країн світу.  

В світлі вступу України до СОТ ще однією важливою проблемою для 

вітчизняних підприємств ОЖГ є питання якості продукції. Продукція українських 

олійно-жирових підприємств експортується більше ніж в 45 країн світу, де на неї 

зберігається стабільно високий попит. Проте все більше споживачів в розвинених 

країнах переймаються проблемами безпечного харчування. Тому для України 

нагальними є питання безпеки продукції, а саме:  

 вміст трансізомерів жирних кислот (практично в усіх країнах Зх. Європи в 

законодавчому порядку введено обмеження на вміст цих речовин в жирах 

і продуктах, що містять жир) і генетично модифікованих компонентів в 

продукції; 

 харчова цінність виготовлюваних продуктів; 

 стійкість до окислення тощо 

Задля пом’якшення негативних наслідків вступу України до СОТ 

підприємства олійно-жирової галузі вже почали впроваджувати системи контролю 

якості і системи безпеки ISO, HAASP, визнані в країнах Європи і Америки. 

Виявлені науковими дослідженнями шкідливі властивості продуктів 

окислення, а також загострення конкурентної боротьби між виробниками ставить 

перед спеціалістами ОЖГ багатопланове завдання з виробництва продукції 

високої якості. Тому важливою проблемою для галузі є використання наукового 

потенціалу, адже динамічний розвиток олійно-жирових підприємств України 
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повинен базуватися на розробках і застосуванні у виробництві високоефективних 

інноваційних технологічних процесів виробництва, які дозволяють випускати 

конкурентноздатну продукцію. Інноваційний розвиток передбачає перенесення 

акценту з традиційних науково-технічних рішень на використання принципово 

нових прогресивних технологій, а також перехід до випуску високотехнологічної 

продукції. Сучасні тенденції формування здорового раціону харчування людини 

диктують необхідність створення нових харчових продуктів з підвищеною 

біологічною й фізіологічною цінністю, які є безпечними в харчуванні. Тому 

доцільним є запровадження інноваційних технологій раціональної переробки 

сільськогосподарської сировини і виробництва жирових продуктів 

функціонального призначення для харчування різних груп населення. Технології 

отримання продуктів харчування зі збалансованим жирно-кислотним й 

амінокислотним складом, розроблені на основі фундаментальної науки, належать 

до високотехнологічних процесів, реалізація яких потребує принципово нових 

форм і методів організації виробництва, застосування обладнання з програмним 

управлінням, комп’ютерних технологій і висококваліфікованого обслуговуючого 

персоналу. Проте, основними факторами, що стримують інноваційну діяльність 

підприємств ОЖГ, є нестача власних оборотних коштів, високі витрати на 

нововведення, недосконалість законодавства, недостатня фінансова підтримка з 

боку держави, високий економічний ризик тощо. Тому нагальною є потреба в 

розробці національної галузевої науково-технічної програми, яка передбачала б 

реалізацію таких заходів як вдосконалення діючих технологій і обладнання, 

розробка і впровадження нових методів виробництва, комплексна автоматизація 

виробничих процесів тощо. 

Висновок .Проведене дослідження дає підстави стверджувати:  

1. Зважаючи на те, що виробництво соняшникової олії в світі обмежується 

фактично трьома країнами (Аргентина, Україна, Росія), на неї буде зберігатися 

стабільний попит на зовнішніх ринках. А це значить, що Україні необхідно в 

повній мірі використовувати наявний потенціал з виробництва соняшникової олії. 
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2. Рослинні олії, зокрема соняшникова, є сировиною для виготовлення інших 

видів олійно-жирової продукції, а тому необхідно поступово скорочувати частку 

сирої нерафінованої олії в структурі експорту, натомість сприяти розширенню 

асортименту експортованої продукції ОЖГ з високим ступенем обробки.   

3. Необхідно створити сприятливі умови для забезпечення виробників олійно-

жирової продукції сільськогосподарською сировиною, при цьому максимально 

послабивши вплив всіх вищеназваних негативних факторів на галузь. І, передовсім 

розробити і застосувати прогресивні методики розвитку аграрного сектора, а саме, 

визначити стратегію розвитку виробництва олійних культур, а також вдосконалити 

законодавчу базу в напрямку митно-тарифного регулювання, оподаткування, а 

також якості продукції тощо. 

4. Стратегічною метою економічних перетворень в олійно-жировій галузі 

України має стати інноваційний розвиток, який може бути реалізований тільки на 

основі структурної її перебудови та технологічного оновлення при широкому 

використанні перспективних технологій. Все це сприятиме забезпеченню 

стабільного експортного потенціалу вітчизняних олійно-жирових підприємств.  
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