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Рослинні олії мають забезпечувати населення цінними продуктами харчування із високим вмістом біологічно
активних речовин, мінералів та мікроелементів. На сьогодні олійні культури є найбільш привабливими для аграрного
бізнесу, оскільки вони можуть давати найбільшу прибутковість та максимальну ефективність аграрного виробництP
ва. Олійних культур налічується більше 350 видів. До олійних належать культури, в насінні або плодах яких міститьP
ся не менш як 15 % олії. Серед олійних розрізняють культури, які вирощують виключно для виробництва олії (соняшP
ник, ріпак, кунжут, рицина, гірчиця, рижій, льон олійний, мак тощо) і рослини комплексного використання, з яких
олію отримують як побічний продукт у процесі переробки (бавовник, соя, льонPдовгунець, коноплі, арахіс та ін.).
Основними олійними культурами в Україні є соняшник, ріпак та соя. На сьогодні виникає необхідність створення
дієвого механізму управління ефективністю діяльності бізнесу з вирощування олійних культур. Одним з таких меP
ханізмів може бути перехід на виробництво нетрадиційних олійних культур. Нетрадиційним олійним культурам, якP
от: гірчиця біла та сиза, сафлор, чорний кмин, амарант, виноград, кісточкові плоди, приділяється незначна увага,
хоча вони можуть слугувати джерелами біологічно активних речовин, у тому числі й жирів, тому що багато з них
відрізняються високим їх вмістом. До нетрадиційних видів олійних культур також відносять насіння томатів, гарP
бузів, огірків, кавунів тощо. Олію з них застосовують для харчових і технічних цілей. В Україні можна успішно розP
вивати виробництво олій з нетрадиційної сировини, якPот: волоський горіх, гарбузове та томатне насіння, гірчиця,
кісточки плодових дерев, зародки пшениці, рису та кукурудзи. Диверсифікація олійного бізнесу шляхом введення
нетрадиційних, нішевих олійних культур у сівозміну, відмова від моновиробництва дає можливість забезпечувати
високу конкурентоспроможність виробника продукції.

Vegetable oils should provide the population with valuable food products with a high content of biologically active
substances, minerals and trace elements. There are more than 350 species of oilseeds. Oilseeds include crops whose seeds
or fruits contain at least 15% oil. Among oilseeds there are crops grown exclusively for oil production (sunflower, rapeseed,
sesame, castor, mustard, red, flaxseed oil, poppy, etc.) and plants of complex use, from which the oil is obtained as a byP
product in the processing process (cotton, soybeans, long flax, hemp, peanuts, etc.). The main oilseeds in Ukraine are
sunflower, rapeseed and soybeans. These crops have the largest sown area in Ukraine. However, in recent years, some
niche highPmargin oilseeds are gaining popularity — mustard, flax, raccoon. Today in Ukraine there is an increase in oil
production. Along with the increase in production, competition between producers is growing., and its strengthening is
observed both in domestic and foreign markets. Today there is a need to create an effective mechanism for managing the
efficiency of the business of growing oilseeds. One such mechanism may be the transition to the production of nonP
traditional oilseeds. Unconventional oilseeds such as white and blue mustard, safflower, black cumin, amaranth, grapes,
stone fruits are given little attention, although they can serve as sources of biologically active substances, including fats,
because many of them are high. content. NonPtraditional types of oilseeds also include seeds of tomatoes, pumpkins,
cucumbers, watermelons and more. Oil from them is used for food and technical purposes. In Ukraine, it is possible to
successfully develop the production of oils from nonPtraditional raw materials, such as walnuts, pumpkin and tomato
seeds, mustard, fruit tree seeds, wheat germ, rice and corn. Diversification of the oil business by introducing nonP
traditional, niche oilseeds in crop rotation, abandonment of monoproduction makes it possible to ensure high
competitiveness of the producer. In addition, the changing situation in the oil market, the formation of new tastes in
consumers, the need for a healthy diet and the general trend of transition to organic production stimulate the expansion
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні олійні культури є найбільш при-

вабливими для аграрного бізнесу, оскільки вони
можуть давати найбільшу прибутковість та мак-
симальну ефективність аграрного виробництва.
Серед олійних розрізняють культури, які виро-
щують виключно для виробництва олії (соняш-
ник, ріпак, кунжут, рицина) і рослини комплек-
сного використання, з яких олію отримують як
побічний продукт у процесі переробки (бавов-
ник, соя, льон-довгунець, коноплі, арахіс та ін.).

Олійна продукція користується великим
попитом, оскільки використовується не тільки
у харчовій промисловості, а й у металооб-
робній, хімічній, шкіряній, текстильній та інших
галузях промисловості, для виготовлення
лаків, фарб, оліфи. Ефірну олію використову-
ють у фармацевтичній, парфумерній, конди-
терській промисловості.

Рослинні олії мають забезпечувати населен-
ня цінними продуктами харчування із високим
вмістом біологічно активних речовин, мінералів
та мікроелементів. Їх використовують як хар-
човий продукт у натуральному та переробле-
ному вигляді. Здорове харчування є найважли-
вішою фізіологічною потребою людини. Здоро-
ве харчування має на увазі збалансоване спо-
живання корисних речовин — білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів та мікроелементів а також
різних біологічно активних речовин. Цьому
допомагають сучасні технології створення но-
вих харчових продуктів з високою біологічною
і фізіологічною активністю. Для цього якнай-
краще підходять натуральні екологічно чисті
масла, що містять збалансований комплекс
жирних кислот, білків і біологічно активних
ліпідів, у тому числі, каротиноїдів і токофе-
ролів, а також мінеральних елементів.

На сьогодні виникає необхідність створен-
ня дієвого механізму управління ефективністю
діяльності бізнесу з вирощування олійних куль-
тур. Одним з таких механізмів може бути пе-
рехід на виробництво нетрадиційних олійних
культур. Нетрадиційним олійним культурам,
як-от: гірчиця біла та сиза, сафлор, чорний
кмин, амарант, виноград, кісточкові плоди при-
діляється незначна увага, хоча вони можуть

of the oil business. The production of nonPtraditional oilseeds is highly marginal, as there is a growing demand for oil
from niche crops, their relatively high cost and low cost of primary raw materials. Therefore, Ukrainian companies can
take a strong position in this niche.

Ключові слова: олійний бізнес, нішеві культури, диверсифікація олійного бізнесу, органічне
виробництво.

Key words: oil business, niche cultures, diversification of the oil business, organic production.

слугувати джерелами біологічно активних ре-
човин, в тому числі й жирів, тому що багато з
них відрізняються високим їх вмістом. До не-
традиційних видів олійних культур також
відносять насіння томатів, гарбузів, огірків,
кавунів тощо. Олію з них застосовують для хар-
чових і технічних цілей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізу стану та перспектив розвитку
вітчизняних і світових олійних ринків присвя-
тили наукові праці В.П. Галушко [1], В.П. Гми-
ря [2], М.М. Ільчук [3], О.М. Карамушка [4],
А.М. Лихочвор [5], О.О. Митченок [6], Н.М. Ру-
дік [7], О.П. Славкова [8], І.В. Чехова [9],
О.Г. Чирва [10] та інші.

Водночас, слід зазначити, що питання ефек-
тивного розвитку олійно-жирової галузі в су-
часних умовах господарювання потребують
подальшого дослідження. Особливо це стосуєть-
ся нетрадиційних видів олійних культур. Так, стан
виробництва нетрадиційних олійних культур дос-
ліджували такі вчені: Н.О. Валентюк [11], В. Жу-
равель, Г. Буділко [12], Н.О. Могилянська [13],
І.С. Москва [14], С.В. Солоненко [15].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення можли-

востей диверсифікації аграрного бізнесу з ви-
рощування олійних культур шляхом виробниц-
тва нетрадиційних олійних культур та розгля-
нути особливості застосування деяких з нетра-
диційних джерел рослинних олій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні олійні культури є найбільш при-
вабливими для аграрного бізнесу, оскільки
вони можуть давати найбільшу прибутковість
та максимальну ефективність аграрного вироб-
ництва. Олійних культур налічується більше
350 видів. До олійних належать культури, в
насінні або плодах яких міститься не менш як
15 % олії. Серед олійних розрізняють культу-
ри, які вирощують виключно для виробництва
олії (соняшник, ріпак, кунжут, рицина, гірчи-
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ця, рижій, льон олійний, мак тощо) і рослини
комплексного використання, з яких олію отри-
мують як побічний продукт у процесі перероб-
ки (бавовник, соя, льон-довгунець, коноплі,
арахіс та ін.). Основними олійними культура-
ми в Україні є соняшник, ріпак та соя. Ці куль-
тури мають найбільшу посівну площу в Україні.
Втім, протягом останніх років набувають попу-
лярність й деякі нішеві високомаржинальні
олійні культури — гірчиця, льон, рицина. Ук-
раїна за обсягом виробництва олії займає одне
з провідних місць у Європі. Посівні площі олій-
них культур у нашій державі сягають 1,8 млн
га. Слід зазначити, що у 2019 році посівні площі
під соняшником зменшилися на 4.4%, під соєю —
на 8%, а під ріпаком, навпаки, зросли на 123,4%.
Загалом під основними олійними культурами
було зайнято 8,7 млн га. Під іншими олійними
культурами зайнято близько 17,7 тис. га, що є
незначним у порівнянні із площею основних
олійних культур.

Валове виробництво соняшнику у 2019 році
сягнуло рекордної позначки в 13,5 млн т, що на
2,3 млн т більше ніж попереднього маркетин-
гового року. Збільшення посівних площ майже
до рекордної позначки в 6 млн га та ріст уро-
жайності призвели до даного валового збору.
У 2020 році посівна площа соняшнику станови-
ла 6.4 млн га, однак через несприятливі погодні
умови врожайність знизилась на 20% — 15,4 ц/
га проти 19,1 ц/га у 2019 році.

Виробництво ріпаку в Україні коливається
з року в рік, що пов'язано з тим, що вирощу-
вання цієї культури супроводжується велики-
ми аграрними ризиками, які пов'язані із дефі-
цитом вологи. Наразі вирощування ріпаку в
Україні орієнтоване на ринок Євросоюзу та
експортується в перші місяці після збирання.
Протягом поточного маркетингового року в
Україні було вироблено 2,1 млн т ріпаку, що на
1 млн т вище попереднього маркетингового
року. У 2019 році площі посіві ріпаку станови-
ли 1,3 млн га, що на 62 % більше, ніж у 2017 році.
У 2020 році середня врожайність ріпаку стано-
вила 2,28 т/га проти 3,38 т/га у 2019 році.

Хоча альтернативні нішеві олійні культури не
так цікавлять аграрних виробників, як традиційні,
останнім часом, особливо в зоні ризикованого
землеробства, спостерігається підвищення інте-
ресу до малопоширених олійних культур —
гірчиці, льону,сафлору, рижію та інших.

Найперспективнішою культурою вважаєть-
ся гірчиця. За площею посіву гірчиці Україна
входить до десятки світових лідерів. Щороку в
Україні засівають близько 58 тис. га гірчиці та
збирають із цієї площі врожай її зерна на рівні

40—50 тис. т. Найбільші обсяги цієї культури
(54%) у Степу — в Херсонській, Запорізькій та
Одеській областях. Врожайність гірчиці в Ук-
раїні вища, ніж в інших країнах. Так, вро-
жайність білої гірчиці становить від 1,0 т/га до
1,2 /га, а врожайність сірої гірчиці — від 1,5 т/
га до 2,5 т/га.

Гірчиця — експорторієнтована культура:
щороку 85—90% виробленого гірчичного на-
сіння вивозять у 26 країн світу. Лідери із за-
купівлі цього товару — Німеччина, США, Фран-
ція, Непал і Польща [12, с.88].

Олійні культури займають стратегічно важ-
ливу роль у розвитку експорту вітчизняної
аграрної продукції. Так, за січень-серпень
2019 р. Україна експортувала близько 595 тис.
т бобів сої на суму $592,4 млн, 621,4 тис. т
насіння свиріпи або ріпаку на суму $586,5 млн,
27,8 тис. т насіння соняшнику на суму $68,1 млн
і 18,1 тис. т насіння плодів інших олійних куль-
тур на суму $17,4 млн Середня ціна експорту
1 тонни соєвих бобів склала $326,77, ріпаку —
$403,72, насіння соняшнику — $407,47, насіння
плодів інших олійних культур — $1037,78. Од-
нак сьогодні реальний експортний потенціал
збільшення валютних надходжень знаходить-
ся в площині переорієнтації олійної галузі із
сировинного напрямку на продукцію із різним
ступенем переробки та доданої вартості. Так,
загалом у середньому 1 тонна експорту олії
соєвої коштує $632,17, соняшникової —
$684,77, ріпакової — $779,36 [16].

На сьогодні і Україні спостерігається збіль-
шення виробництва олійних культур. Водночас
зі збільшенням виробництва, зростає і конкурен-
ція між виробниками, при чому її посилення спо-
стерігається як і внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. Саме тому, для підвищення ефек-
тивності діяльності необхідна диверсифікація
виробництва, пошук нових ринків збуту та впро-
вадження сучасних технологій. У зв'язку з тим,
що найбільшою конкурентною силою є якість
товару, основні стратегічні зусилля підприємств
олійно-жирового підкомплексу повинні спрямо-
вуватись на задоволення потреб споживачів че-
рез нововведення, високу якість продукції та
продуктивність. Для того щоб бути успішною,
будь-яка стратегія бізнесу повинна опиратися
на досягнуту підприємством олійно-жирового
підкомплексу конкурентну перевагу [17, с. 179].

Як вважає Орленко О.М. "в умовах необхід-
ності подолання негативних явищ та забезпе-
чення можливостей для збільшення рівня про-
дуктивності праці вітчизняним олійно-жиро-
вим підприємствам необхідно застосовувати
стратегію диверсифікації для можливості роз-
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витку своєї діяльності в
майбутньому. Однак важ-
ливим аспектом викорис-
тання стратегії диверсифі-
кації є вибір підприєм-
ством напрямів для свого
подальшого розвитку [18,
с. 119]. Для підвищення
прибутковості олійного
бізнесу доцільно перехо-
дити від концентрації на
1—2 культурах та моно ви-
робництва до введення в
сівозміну альтернативних
олійних культур, які мо-
жуть бути повноцінними
замінниками традиційної
соняшникової олії.

В усьому світі стрімко поширюється тенден-
ція переходу на органічне виробництво — це
така система господарювання, яка допомагає
зберігати довкілля, рівень біологічного розмаїт-
тя, природних ресурсів, а також застосовує
високі стандарти до методів вирощування та
виробництва аграрної продукції які відповіда-
ють певним вимогам. Органічне виробництво
спрямоване на покращення здоров'я населен-
ня шляхом виробництва високоякісного продо-
вольства, сировини та інших продуктів, збере-
ження родючості грунтів та навколишнього
середовища, розвиток сільської місцевості та
стимулювання місцевого й регіонального ви-
робництва. Здорове харчування є найважливі-
шою фізіологічною потребою людини. Здоро-
ве харчування має на увазі збалансоване спо-
живання корисних речовин — білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів та мікроелементів а також
різних біологічно активних речовин. Цьому
допомагають сучасні технології створення но-
вих харчових продуктів з високою біологічною
і фізіологічною активністю. Для цього якнай-
краще підходять натуральні екологічно чисті
масла, що містять збалансований комплекс
жирних кислот, білків і біологічно активних
ліпідів, у тому числі, каротиноїдів і токофе-
ролів, а також мінеральних елементів.

Розглянемо особливості застосування дея-
ких з нетрадиційних, навіть екзотичних, дже-
рел рослинних олій.

Гарбуз — дуже поширена харчова та кор-
мова культура в Україні. В насінні гарбуза
міститься багато біологічно активних еле-
ментів: ліноленова та лінолева кислоти, пальм-
ітинова кислота, стеаринова кислота, фітосте-
роли, фосфоліпіди, флавоноїди, токофероли та
каротиноїди. Олія з гарбузового насіння також

містить близько 61% жирів, 32% білків та 7%
вуглеводів. Крім того, в насінні гарбуза містять-
ся багато мікроелементів: магній, марганець,
фосфор, калій, мідь та ін. У насінні також міс-
тяться 12 незамінних амінокислот та 8 замін-
них, що відповідає добовій потребі людини. В
останні роки гарбузову олію використовують
з лікувально-профілактичною метою, оскільки
виявлено її антионкологічний вплив. Крім того,
така олія стимулює обмін речовин, підвищує
імунітет, захищає клітинні мембрани. На рисун-
ку 1 наведено порівняльний склад жирних кис-
лот у гарбузові та соняшниковій олії.

Олію гарбузового насіння отримують шляхом
холодного віджиму із насіння гарбуза. Продукт
має темно-рудий, практично коричневий чи тем-
но-зелений, іноді, майже чорний відтінок. У неї
особливий аромат і приємний смак. В основному
гарбузову олію використовують як добавку до
їжі з метою оздоровити і зміцнити організм.

Волоський горіх — це одне з самих цінних
порід дерів, лікувальні властивості якого відомі
ще тисячоріччя тому. Так, волоський горіх виро-
щували за 2000 років до н.е. у Вавілоні. Волось-
кий горіх є дуже висококалорійним та поживним
продуктом з багатою кількістю біологічно актив-
них речовин, причому всі частини горіха мають
певні корисні властивості. Наприклад, кора має
алкалоїди, дубильні речовини, листя — ефірну
олію, антоціани, вітамін С, навколоплідник — теж
дубильні речовини, каротин та вітамін С.

Масло волоського горіха — це цінний та
корисний висококалорійний поживний про-
дукт, в якому містіться до 75% кислот омега-3 і
омега-6, які життєво необхідні людині. Крім
того, ця олія містить вітаміни групи В, вітамін
С, А, Е, РР, F та багато мікроелементів: залізо,
кальцій, магній, фосфор, кобальт та ін. Харчо-
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ва цінність волоського горіху: у 100 г ядра
міститься 60 г жирів, 16, 2 г білків, 11 г вугле-
водів, зола та вода відповідно по 2 та 4 г. Ка-
лорійність складає приблизно 655 кКал, що ро-
бить його дуже висококалорійним продуктом,
але, попри це, олія волоського горіха здатна
знижувати рівень холестерину в крові, широко
використовується у лікувальних та косметич-
них цілях. На рисунку 2 зображено склад жир-
них кислот у ядрі волоського горіху.

На сьогодні горіховий бізнес має дуже великі
перспективи для України та Херсонщини, оскіль-
ки вони входять в ті 7% земель у світі за кліма-
тичними та грунтовими умовами, які підходять
для вирощування горіхових садів. Слід зазначи-
ти, що в Україні таких земель 424 ти га. Україна
займає друге місто у світі як експортер волось-
кого горіха та п'яте місце за обсягом валового
збору після Китаю, Ірану, США та Туреччини.

Наступна дуже цікава для Херсонщини не-
традиційна олія — це масло з насіння томатів.
Всім відомо, що Херсонські помідори одні з най-
кращих в Україні. Їх вживають у свіжому, в'я-
леному (до речі, це новий бренд Херсонщини),
консервованому вигляді. З томатів виготовля-
ють пюре, сік, соуси та кетчупи. При переробці
томатів виділяють насіння. У самих томатах їх
міститься від 0,5 до 8,0% від загальної маси. Олія

насіння томатів має перчений смак
та приємний запах. Колір олії ко-
ливається від світло-жовтого до
легкого красного відтінку. Олія з
насіння томатів виробляється ме-
тодом холодного віджиму, це дає
можливість зберегти всі корисні
вітаміни та мінерали. Олію викори-
стовують для харчових та косме-
тичних цілей. На рисунку 3 пред-
ставлений жирно кислотний склад
олії томатного насіння.

Олія з насіння томатів має ви-
соку антиоксидантну дію завдяки
високому вмісту лікопіну та висо-

кого вмісту вітаміну Е. Регулярне вживання олії
з насіння томатів допомагає у профілактиці ате-
росклерозу та зміцнює імунну систему. Олію
можна використовувати в кулінарії, крім того,
її дуже широко використовують у косметології.

Дуже цікавим та перспективним для Хер-
сонщині є також вироблення олії з кісточок
плодових дерев. На Херсонщині вирощується
багато видів як зерняткових, так і кісточкових
плодових дерев: яблука, груші, сливи, персики,
вишні, черешні, абрикоси. Їх кісточки (плід
кістянка) можна з успіхом використовувати як
сировину для виробництва нетрадиційної рос-
линної олії. Плодові кісточки можна отримати
як відходи на плодоконсервних виробництвах.
В ядрі кісточкових плодів міститься особлива
речовина — ціановий глікозид амігдалін, тому
ядра завжди мають присмак та запах гіркого
мигдалю. Розглянемо можливості розвитку біз-
несу по виробництву рослинних нетрадиційних
олій з кісточок деяких плодів.

Вишня звичайна — плодова кісточкова по-
рода. Плоди містять багато глюкози, вітамін С,
дубильні та пектинові речовини та мінеральні
солі. Кісточки складають приблизно 40 % маси
плоду, ядро — 28 % маси кісточки. Масова час-
тка олії у кісточках 21,4 %, в ядрі 30—50%.
Свіжа вишнева олія — золотисто-жовта, з миг-

дальним запахом і смаком.
Олія виробляється шляхом
холодного пресування, що
зберігає всі його унікальні
властивості. У вишневій
олії знаходиться елеостеа-
рінова кислота, яка стиму-
лює вироблення простаг-
ландинів, ліноленова та
олеїнова кислоти. Також
вона містить антиоксидан-
ти, токофероли, вітаміни А
та Е. Олія сприяє знижен-
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ню рівня холестерину, нормалізує обмін речо-
вин, має антиканцерогенні властивості. Олія з
вишневих кісточок використовується у косме-
тичній промисловості та застосовується для
харчових потреб.

Абрикос — це кісточкова плодова порода
із соковитою м'якоттю. Масова частка олії в
кісточках 24—30 %, в ядрі — 40—58 %. В олії
містяться пальмітинова та стеаринова кислота,
моно- та поліненасичені жирні кислоти, вітам-
іни А, Е, С та вітаміни групи В. Олія характери-
зується високою біологічною активністю,
сприяє регенерації клітинних мембран, має ра-
нозагоювальний ефект, покращує метаболізм
та зміцнює серцево-судинну систему. Рафіно-
вана олія активно застосовується в косметичній
та харчовій промисловості.

Персик — цінна плодова кісточкова поро-
да. Масова частка олії в ядрі кісточок 32—35%.
Олія з персикових кісточок вміщує тригліцери-
ди стеаринової, линолевої, ліноленової та олеї-
нової кислот, вітаміни А, С, Е, В15, мікроеле-
менти (селен, йод, фосфор, калій) Олія має ре-
генеруючи та протизапальні властивості, відно-
ситься до гіпоалергенних речовин. Крім того,
олія з персикових кісточок покращує крово-
обіг, сприяє підвищенню заліза в крові. Перси-
кова олія широко використовується в косме-
тиці, парфумерії і в харчуванні.

Слива — має широке розповсюдження на
півдні України. В ядрах міститься до 52% жирів.
У складі олії до 92% поліненасичені і мононена-
сичені кислоти, токоферол, вітаміни А, Е, С, ба-
гато мікроелементів, біофлавоніді, фосфоліпіди.
Використовується сливова олія в лікувальних
цілях, парфумерії, косметиці, харчуванні. Олія
зі сливових кісточок здатна прискорювати ви-
ведення токсинів, сприяє прискоренню обміну
речовин, захищає від УФ-випромінювання.

Виноградні кісточки містяться у вижимках,
які є відходами виробництв, що переробляють
ягоди винограду. Олія з виноградних кісточок
виробляється методом холодного віджиму при
температурі не вище 40 градусів, що дозволяє
зберігати корисні речовини та вітаміни. В виног-
радній олії містяться ретинол і токоферол, до
72% линолевої кислоти, близько 16% олеїнової
кислоти, вітаміни групи В, вітаміни А, Е, С, та
мінеральні речовини. Крім того, у складі виног-
радної олії міститься фолієва кислота. Широко
використовується у лікувальних цілях. Олія має
протипухлинний, регенеруючий ефект, має бак-
терицидну та протизапальну дію. У косметології
використовується як антивіковий засіб, сприяє
відновленню шкіри та волосся. Споживання ви-
ноградної олії в їжу зміцнює імунітет.

Кукурудза — одна з найважливіших зерно-
вих культур, яка вирощується майже 10000
років. Із зерна кукурудзи виробляють борош-
но, крупи, крохмаль, спирт. В кукурудзяних
зародках міститься приблизно 35 % олії. В олії
міститься до 85% ненасичених жирних кислот —
лінолевої та олеїнової, багато вітамінів А, Е, К,
D, мікроелементів (натрій, калій, магній, цинк-
,залізо). Олія з зародків кукурудзи зміцнює
імунітет, має протипухлинну дію, нормалізує
роботу нервової системи, зміцнює серцево-су-
динну систему сповільнює процес старіння зав-
дяки біологічно активним компонентам.

Олія із зародків пшениці має високу біоло-
гічну цінність. Вона є джерелом вітамінів Е ( до
400мг на 100 г продукту), D, вітамінів групи В.
До складу олії входять незамінні амінокисло-
ти (лецитин, триптофан, метіонін), поліненаси-
чені жирні кислоти, фітостероли, мікро- та
мікроелементи, мінерали. Крім того, до складу
олії входять сквален та октакозанол, що харак-
теризуються високою антиоксидантною актив-
ністю та протизапальна речовина алантоїн.
Олія використовується в косметології та меди-
цині: стимулює ліпідний та вуглеводний обміни,
покращує проникність судин та роботу імунної
системи, стимулює утворення еритроцитів,
поліпшує стан шкіри та волосся, рекомендуєть-
ся для профілактики атеросклерозу та уповіль-
нення процесів старіння.

Рисові зародки — містять багато цінних ре-
човин. Основні площі під посівами рису зосе-
реджені на півдні Херсонської області. Масо-
ва частка олії в зернівках становить 3—4 %, у
висівках із зародком — 8—16, у зародках — 9—
22 % [19]. Олія з зародків рису містить олеїно-
ву (до 46%), лінолеву (до 36%), ліноленову (до
1%) та пальмітинову (до 25%) кислоти, вітамі-
ни групи В, РР, А, Е. Унікальним є наявність в
олії оріназолу, який бореться з вільними ради-
калами та сприяє зниженню рівня холестери-
ну. До складу олії також входять мікроелемен-
ти — цинк, калій, залізо, фосфор та фітосте-
рини. Олія має проти канцерогенний, антиок-
сидантний та протизапальний ефекти, норма-
лізує водний баланс людини. Має широке за-
стосування в косметиці та харчовій промисло-
вості завдяки приємному смаку та аромату.

Всі вищеперелічені види нетрадиційних олій
здатні бути гарними повноцінними замінника-
ми традиційних олійних культур, забезпечити
високий експортний потенціал та високу рен-
табельність виробництва.

Головна значимість альтернативних (мало-
поширених) олійних культур полягає в тому,
що вони здатні бути гарними замінниками тра-
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диційних олійних культур у сівозміні на тлі пе-
ренасичення соняшником, розширити і збага-
тити внутрішній ринок, а також забезпечити
високий рівень рентабельності суб'єктам гос-
подарювання

ВИСНОВКИ
Олійний бізнес в Україні є досить прибут-

ковим для сільгосптоваровиробників. В Україні
досить розвинене виробництво рослинних олій.
Основними видами олії є соняшникова, соєва
та рапсова. Ці культури мають найбільшу по-
сівну площу в Україні. Втім, протягом останніх
років набувають популярність й деякі нішеві
високомаржинальні олійні культури — гірчи-
ця, льон, рицина. Водночас, в Україні можна ус-
пішно розвивати виробництво олій з нетради-
ційної сировини, такої, як волоський горіх, гар-
бузове та томатне насіння, гірчиця, кісточки
плодових дерев, зародки пшениці, рису та ку-
курудзи. Диверсифікація олійного бізнесу шля-
хом введення нетрадиційних, нішевих олійних
культур у сівозміну, відмова від моновиробниц-
тва дає можливість забезпечувати високу кон-
курентоспроможність виробника продукції.
Крім того, зміна кон'юнктури на олійному рин-
ку, формування нових смаків у споживачів про-
дукції, потреба у здоровому харчуванні та за-
гальна тенденція переходу на органічне вироб-
ництво стимулюють розширювати олійний
бізнес. Специфіка виробництва нетрадиційних
олій методом холодного віджиму дозволяє збе-
регти всі корисні речовини. Виробництво нетра-
диційниї олійних культур є високомаржиналь-
ним, оскільки спостерігається зростаючий по-
пит на олію з нішевих культур, їх достатньо
висока вартість та низька собівартість первин-
ної сировини. Тому українські підприємства
можуть зайняти міцні позиції в зазначеній ніші.
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