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АНОТАЦІЯ 

Шило О.А. Оцінювання якості соняшникової олії за комплексним 

підходом. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти оцінювання якості соняшникової 

олії за комплексним підходом. Проаналізовано стан і тенденції розвитку ринку 

соняшникової олії в Україні та світі. Розглянуто технологічний процес 

виробництва соняшникової олії, їх різновиди та показники якості. 

Систематизовано методичні підходи до проведення оцінки якості соняшникової 

олії. 

Досліджено діяльність агропромислового підприємства ТОВ «Оріль-

Агро» щодо забезпечення якості соняшникової олії. Проведена порівняльна 

характеристика якості соняшникової олії різних товаровиробників. Визначені 

основні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства, проведено 

аналіз каналів збуту. 

Розглянуто шляхи підвищення ефективності роботи агропромислового 

підприємства ТОВ «Оріль-Агро». 

Вивчено попит та обрано сегмент ринку споживачів соняшникової олії 

ТМ «Наш край». Запропоновано впровадження системи ISO 9001:2015. 

Аргументовано доцільність виробництва паливних брикетів та розглянуто їх 

ефективності.  

Ключові слова: якість, оцінювання, соняшникова олія, методи, підходи, 

паливні брикети, ефективність. 
 

SUMMARY 

Shylo Olena. Evaluation of the quality of sunflower oil by a comprehensive 

approach. 

The theoretical aspects of sunflower oil quality assessment by a complex 

approach are considered in the paper. The state and tendencies of development of the 

sunflower oil market in Ukraine and in the world are analyzed. The technological 

process of sunflower oil production, their varieties and quality indicators are 

considered. Methodical approaches to the evaluation of the quality of sunflower oil 

have been systematized. 

The activity of the agroindustrial enterprise of LLC "Oril-Agro" on quality 

assurance of sunflower oil is investigated. The comparative characteristic of quality 

of sunflower oil of different producers is made. The main factors of influence on the 

competitiveness of the enterprise were determined, and the sales channels were 

analyzed. 

The ways of increase of efficiency of work of agroindustrial enterprise of LLC 

"Oril-Agro" are considered. 

The demand and select segment of the market of consumers of sunflower oil of 

TM "Our land" are studied. The implementation of ISO 9001: 2015 is proposed. The 

expediency of production of fuel briquettes is argued and their efficiency is 

considered. 

Keywords: quality, evaluation, sunflower oil, methods, approaches, fuel 

briquettes, efficiency. 
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