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АНОТАЦІЯ 

 

 

Лучечко Ю.М. Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

051 Економіка. Луцький національний технічний університет Міністерства 

освіти і науки України, Луцьк, 2021. 

У роботі запропоновано авторський концепт ідентифікації складових 

сфери переробки сільськогосподарської сировини, структуроутворюючою 

ланкою котрої виступає сектор переробно-харчових виробництв, який 

охоплює харчову промисловість та комплекс виробництв, що здійснюють 

переробку сільськогосподарської сировини з метою виробництва продукції 

виробничо-технічного призначення (для потреб промислового виробництва 

та енергетичних потреб) та переробку харчових відходів і відходів 

сільськогосподарського виробництва. 

Встановлено, що базова ланка сектору переробно-харчових 

виробництв, якою виступає харчова промисловість, характеризується 

багатофункціональною спрямованістю діяльності у відтворювальних 

пропорціях та відзначається широким спектром проблем, які необхідно 

враховувати при розробці регуляторного механізму стимулювання 

інвестиційної діяльності. Дослідження показали, що найбільш поширеними 

проблемами для більшості підгалузей харчової промисловості є такі: високий 

рівень спрацювання основного та допоміжного виробничого устаткування; 

надмірна сировинна спрямованість; значна залежність від цінових коливань 

на глобальному ринку продовольства; незадовільний рівень споживання 

окремих видів харчових продуктів в середині країни. Обґрунтовано, що 

врахування цих проблем має виступати відправною точкою у виборі методів, 

форм та джерел інвестиційного забезпечення переробки 

сільськогосподарської сировини. 
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Визначено, що основною передумовою формування комплексу 

стимулів в інвестиційному забезпеченні проектів модернізації, реконструкції 

та технічного переоснащення основного капіталу переробно-харчових 

виробництв є сучасне інституціональне середовище інвестиційної діяльності 

у сфері переробки сільськогосподарської сировини, яке являє собою симбіоз 

інститутів-організацій та інститутів-правил, рівень сформованості котрих 

визначає пріоритети інституціональної трансформації як важливої умови 

підвищення концентрації капітальних та фінансових інвестицій у таких 

ланках: 1) переробка сільськогосподарської сировини в секторі аграрного 

бізнесу; 2) переробка сільськогосподарської сировини в секторі переробно-

харчових виробництв; 3) утилізація відходів сільськогосподарського 

виробництва та харчової промисловості. 

Обґрунтовано, що трансформація інститутів інвестування у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини має передбачати: подолання 

інституціональних розривів, усунення інституціональних пасток, 

трансплантацію інститутів, конвергенцію міжнародних та вітчизняних 

інститутів, подолання асиметричності інформації, уникнення проявів 

опортуністичної поведінки, формування сучасної матриці інвестування. 

Доведено, що трансформація інститутів інвестування проектів переробки 

сільськогосподарської сировини прискорює процеси підвищення рівня 

концентрації капітальних та фінансових інвестицій через створення 

об’єднань підприємницьких структур, зокрема формування фінансово-

промислових груп на основі інтеграції промислового та банківського 

капіталу; випуск дольових та боргових цінних паперів; реалізацію угод 

публічно-приватного партнерства; створення спільних підприємств; 

поглинання та злиття; передачу прав користування матеріальними активами; 

інституціоналізацію форм венчурного інвестування. 

Дослідження показали, що сфера переробки сільськогосподарської 

сировини є однією з найбільш перспективних ланок національної економіки з 

огляду на наявність значної та прогнозованої ресурсної бази у зв’язку із 
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сприятливими природнокліматичними умовами розвитку 

сільськогосподарського виробництва і достатньою концентрацією 

фінансових ресурсів в даному виді виробничо-господарської діяльності. 

Виявлено, що в останні десятиліття сфера переробки сільськогосподарської 

сировини пережила декілька фаз розвитку, зокрема внаслідок впливу 

політичних чинників були втрачені багаторічні ніші на ринку країн 

пострадянського простору, що призвело до зменшення притоку іноземної 

валюти та згортання окремих видів діяльності.  

Доведено, що однією з основних причин повільних темпів введення 

додаткових потужностей у сферу переробки сільськогосподарської сировини 

є відсутність достатніх обсягів інвестиційних вливань як за рахунок 

внутрішніх, так і зовнішніх джерел, що не дозволяє послабити сировинну 

спрямованість розвитку національного АПК в цілому, зокрема зменшити 

сировинні експортні потоки і збільшити реалізацію продовольчої продукції з 

високою доданою вартістю за межі країни. Визначено, що проявом низької 

інвестиційної активності у секторі переробно-харчових виробництв є те, що 

валова додана вартість сільського, лісового та рибного господарств у 2014-

2019 роках більш як у 2 рази перевищує валову додану вартість, створену у 

секторі виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.  

На основі застосування прийомів регресійно-кореляційного 

моделювання встановлено, що величину капітальних інвестицій у 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2010-2018 

роках найбільшою мірою визначали випуск продукції тваринництва та 

рослинництва і середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників сектору переробно-харчових виробництв, що свідчить про 

найбільш детермінуючий вплив екстенсивних (сільськогосподарська 

сировина) та побічних (рівень оплати праці зайнятих) чинників на 

інвестиційну активність суб’єктів агропродовольчого підприємництва, а це 

вимагає врахування сценаріїв розвитку інвестиційного клімату та 

трансформації інституціонального середовища з метою забезпечення 
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диверсифікації інструментів та методів стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини в цілому. 

З метою підвищення дієвості застосування інструментів стимулювання 

інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових виробництв з 

врахуванням макроекономічної ситуації розроблено сценарний підхід до 

розвитку інвестиційного клімату в економіці України, який передбачає 

виокремлення трьох можливих сценаріїв (сценарію продовження поточного 

тренду (продовження повільного відновлення інвестиційних потоків без 

суттєвих змін інституціонального середовища диверсифікації джерел, 

методів та форм інвестиційної діяльності), оптимістичного (прискорення 

економічного зростання в Україні та зміна інституціонального середовища в 

напрямку більш комфортних умов ведення бізнесу) та песимістичного 

(регрес щодо інституціональних змін відносно покращення ділового 

середовища) сценаріїв) на основі врахування впливу складових екзогенного 

середовища (турбулентність інституціонального середовища розвитку 

національної економіки, невизначеність подальшої динаміки валютного 

курсу та відсутність сучасної системи захисту прав інвесторів). 

Дослідження показали, що пріоритетними напрямами нарощення 

інвестиційних вливань у сферу переробки сільськогосподарської сировини у 

короткостроковій та середньостроковій перспективі мають виступати: 

введення додаткових потужностей по переробці рослинницької та 

тваринницької сировини; підвищення рівня глибини переробки 

сільськогосподарської сировини на основі впровадження сучасних 

технологій; розширення номенклатури виробництва готових харчових 

виробів та виробів виробничо-технічного призначення; утилізація відходів 

рослинного та тваринного походження; збільшення обсягів переробки 

сільськогосподарської сировини всередині країни; зростання питомої ваги 

продукції з високою доданою вартістю в загальному експорті 

сільськогосподарської та продовольчої продукції; нарощення обсягів цінних 

органічних добрив на основі утилізації рослинних та тваринних відходів; 
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збільшення обсягів паливних ресурсів, вироблених на основі рекуперації 

енергії полів фільтрації переробно-харчових виробництв та відходів в усіх 

фазах агропродуктового ланцюга. 

Сформовано авторський підхід до структуризації системи 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, який передбачає виокремлення наступних 

складових: диверсифікація інструментів та методів податкового 

стимулювання інвестиційної діяльності; розширення специфікації методів 

державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

та переробно-харчовому сегменті АПК; удосконалення інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності в сировинному та переробному 

сегментах агропромислової сфери. 

Виходячи з природно-ресурсних та виробничо-технічних передумов, а 

також глобальних трендів на ринку харчових продуктів та енергетичних 

ресурсів з відновних джерел, розроблено напрями нарощення інвестиційних 

потоків у спиртову промисловість, які охоплюють розширення асортименту 

продукції та перепрофілювання незадіяних у виробництві надлишкових 

виробничих потужностей, вдосконалення технологічних схем та 

впровадження енергозберігаючих заходів, що дозволить отримати 

мультиплікативний ефект в частині забезпечення прибутковості спиртової 

галузі та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення 

залежності держави від імпорту енергоносіїв та створення внутрішнього 

ринку біопалив. 

Обґрунтовано пріоритети розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій промисловості з ідентифікацією річної потужності 

номенклатурних позицій виробництва готової продукції (налагодження 

виробництва біоетанолу, виготовлення двоокису вуглецю, виробництво 

харчового спирту, виробництво високопротеїнових кормових добавок для 

відгодівлі тварин, виробництво біогазу, виготовлення технічного спирту, 

виробництво технічних рідин та виготовлення спирту-сирцю) та обсягів 
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інвестиційних вливань, що дасть можливість стабілізувати роботу 

підприємств спиртової галузі за рахунок повного їх завантаження та створить 

передумови для заміщення імпорту спиртовмісної продукції. 

Розроблено модельний варіант запровадження сформованого у 

дисертаційній роботі інструментарію стимулювання залучення інвестицій в 

поглиблену переробку сільськогосподарської сировини у вітчизняну 

практику господарювання через налагодження виробництва біоетанолу на 

незадіяних майданчиках спиртових виробництв, що забезпечить зменшення 

потреби національного господарства в ароматичних сполуках та 

метилтретинному бутиловому етері при виробництві моторних палив, 

сформує умови для нарощення об’ємів використання паливного етанолу у 

виробництві високооктанових автомобільних палив, збільшить обсяги 

виробництва палива з фазовою стабільністю внаслідок найвищого рівня 

очищення та зневоднення етанолу з використанням молекулярних сит, а 

також сформує умови для суттєвого зниження викидів токсичних речовин в 

атмосферне повітря від пересувних джерел. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, 

сільськогосподарська сировина, переробно-харчові виробництва, 

інституціональне середовище, стимулювання. 
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SUMMARY  

 

 

Luchechko Yu.М. Promotion of investment activities in the field of 

processing of agricultural raw materials. – Qualification scientific work on the 

rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 Economics. 

Lutsk National Technical University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lutsk, 2021. 

The paper offers the author's concept of identification of components of the 

sphere of processing of agricultural raw materials, the structure-forming link of 

which is the sector of processing and food production, which covers the food 

industry and the complex of industries that process agricultural raw materials for 

the purpose of production of products for industrial and technical purposes (for the 

needs of industrial production and energy needs) and the processing of food waste 

and agricultural waste. 

It is established that the basic link of the food processing industry sector, 

which is the food industry, is characterized by a multifunctional orientation of 

activity in reproductive proportions and is marked by a wide range of problems 

that need to be taken into account when developing a regulatory mechanism for 

stimulating investment activity. Studies have shown that the most common 

problems for most sub-sectors of the food industry are the following: high level of 

operation of the main and auxiliary production equipment; excessive raw material 

orientation; significant dependence on price fluctuations in the global food market; 

unsatisfactory level of consumption of certain types of food products within the 

country. It is proved that taking these problems into account should serve as a 

starting point in choosing methods, forms and sources of investment support for 

processing agricultural raw materials. 

It is determined that the main prerequisite for the formation of a set of 

incentives in the investment support of modernization, reconstruction and technical 

re-equipment of fixed capital of food processing industries is the modern 



 

 

9 

institutional environment of investment activity in the field of processing 

agricultural raw materials, which is a symbiosis of institutions-organizations and 

institutions-rules. The level of formation of which determines the priorities of 

institutional transformation as an important condition for increasing the 

concentration of capital and financial investments in such links: 1) processing of 

agricultural raw materials in the agricultural business sector; 2) processing of 

agricultural raw materials in the food processing industry sector; 3) disposal of 

agricultural and food industry waste. 

It is proved that the transformation of investment institutions in the field of 

processing agricultural raw materials should provide for: overcoming institutional 

gaps, eliminating institutional traps, transplanting institutions, convergence of 

international and domestic institutions, overcoming information asymmetry, 

avoiding manifestations of opportunistic behaviour, forming a modern investment 

matrix. It is proved that the transformation of investment institutions for 

agricultural raw material processing projects accelerates the processes of 

increasing the level of concentration of capital and financial investments through 

the creation of associations of business structures, in particular the formation of 

financial and industrial groups based on the integration of industrial and bank 

capital; the issue of equity and debt securities; the implementation of public-private 

partnership agreements; the creation of joint ventures; acquisitions and mergers; 

the transfer of rights to use tangible assets; the institutionalization of forms of 

venture investment. 

Studies have shown that the sphere of processing agricultural raw materials 

is one of the most promising links in the national economy due to the presence of a 

significant and predictable resource base due to favourable natural and climatic 

conditions for the development of agricultural production and a sufficient 

concentration of financial resources in this type of production and economic 

activity. It is revealed that in recent decades, the sphere of processing agricultural 

raw materials has experienced several phases of development, in particular, due to 

the influence of political factors long-term niches in the market of the post-soviet 
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countries have been lost, which has led to a decrease in the inflow of foreign 

currency and the curtailment of certain types of activities. 

It is proved that one of the main reasons for the slow pace of introducing 

additional capacities in the field of processing agricultural raw materials is the lack 

of sufficient investment injections both at the expense of domestic and external 

sources, which does not allow to weaken the raw material orientation of the 

development of the national agro-industrial complex as a whole, in particular, to 

reduce raw material export flows and increase the sale of food products with high 

added value outside the country. It is determined that the manifestation of low 

investment activity in the food processing sector is that the gross value added of 

agriculture, forestry and fisheries in 2014-2019 is more than 2 times higher than 

the gross value added created in the food, beverage and tobacco production sector.  

Based on the application of regression-correlation modelling techniques, it 

was established that the amount of capital investment in the production of food, 

beverages and tobacco products in 2010-2018 was most determined by the output 

of livestock and crop production and the average monthly nominal salary of full-

time employees of the processing and food production sector, which indicates the 

most determining influence of extensive (agricultural raw materials) and by-

products (the level of remuneration of employed) factors on the investment activity 

of argi-food entrepreneurship entities. This requires taking into account scenarios 

for the development of the investment climate and the transformation of the 

institutional environment in order to ensure the diversification of tools and 

methods for stimulating investment activity in the field of processing agricultural 

raw materials in general. 

In order to increase the effectiveness of the use of tools for stimulating 

investment activity in the processing and food production sector, taking into 

account the macroeconomic situation, a scenario approach to the development of 

the investment climate in the Ukrainian economy has been developed, which 

provides for the identification of three possible scenarios (the scenario of 

continuing the current trend (continuing the slow recovery of investment flows 
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without significant changes in the institutional environment of diversification of 

sources, methods and forms of investment activity), optimistic (acceleration of 

economic growth in Ukraine and changes in the institutional environment in the 

direction of more comfortable business conditions) and pessimistic (regression of 

institutional changes to improve the business environment) scenarios) based on 

taking into account the influence of the components of the exogenous environment 

(turbulence of the institutional environment for the development of the national 

economy, uncertainty of further exchange rate dynamics and the lack of a modern 

system for protecting investors' rights). 

Studies have shown that the priority areas for increasing investment 

injections in the field of processing agricultural raw materials in the short and 

medium term should be: the introduction of additional capacities for processing 

crop and livestock raw materials; increasing the level of depth of processing of 

agricultural raw materials based on the introduction of modern technologies; 

expanding the range of production of finished food products and industrial and 

technical products; the disposal of waste of plant and animal origin; an increase in 

the volume of processing of agricultural raw materials within the country; an 

increase in the share of products with high added value in the total export of 

agricultural and food products; an increase in the volume of valuable organic 

fertilizers based on the utilization of plant and animal waste; an increase in the 

volume of fuel resources produced on the basis of energy recovery of filtration 

fields of processing and food production and waste in all phases of the agricultural 

product chain. 

The author's approach to structuring the system of stimulating investment 

activity in the field of processing agricultural raw materials is formed. This 

provides for the allocation of the following components: diversification of tools 

and methods of tax incentives for investment activity; expansion of the 

specification of methods of state regulation of investment activity in agriculture 

and the processing and food segment of the agro-industrial sector; improvement of 
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the institutional environment of investment activity in the raw materials and 

processing segments of the agro-industrial sector. 

Based on the natural resource and production-technical prerequisites, as well 

as global trends in the market of food products and energy resources from 

renewable sources, directions have been developed to increase investment flows in 

the alcohol industry, which cover the expansion of the product range and the 

conversion of unused in the production of excess production capacity, the 

improvement of technological schemes and the introduction of energy-saving 

measures, which will allow to get a multiplier effect in terms of ensuring the 

profitability of the alcohol industry and increasing revenues to budgets of all 

levels, reducing the state's dependence on energy imports and creating an internal 

biofuel market. 

The priorities of development of the basic business entity in the alcohol 

industry with identification of the annual capacity of nomenclature items of 

production of finished products (setting up the production of bioethanol, 

production of carbon dioxide, production of food alcohol, production of high-

protein feed additives for fattening animals, production of biogas, production of 

technical alcohol, production of technical liquids and production of raw alcohol) 

and the volume of investment injections are substantiated. This will make it 

possible to stabilize the operation of alcohol industry enterprises due to their full 

loading and create prerequisites for replacing the import of alcohol-containing 

products. 

A model version of the introduction of the tools formed in the dissertation 

work to stimulate investment in the in-depth processing of agricultural raw 

materials in domestic management practice through the establishment of 

bioethanol production at unused alcohol production sites, which will reduce the 

need of the national economy for aromatic compounds and methyltretinin butyl 

ether in the production of motor fuels, will form conditions for increasing the use 

of fuel ethanol in the production of high-octane automobile fuels. It will increase 

the production of fuel with phase stability due to the highest level of purification 
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and dewatering of ethanol using molecular sieves, as well as create conditions for a 

significant reduction in emissions of toxic substances into the atmosphere from 

mobile sources. 

Key words: investment activity, capital investment, agricultural raw 

materials, processing and food production, institutional environment, incentives. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення нової якості соціально-

економічного розвитку України та зміцнення конкурентних позицій 

вітчизняних виробників на глобальних ринках пов’язані зі збільшенням на 

декілька порядків інвестиційних вливань в національну економіку. Лише за 

таких умов стане можливим оновлення виробничо-технічної бази 

промислового виробництва і зменшення тим самим рівня енерго- та 

ресурсомісткості готової продукції, що дасть можливість на рівних 

конкурувати з іноземними виробниками та завойовувати нові ринкові ніші на 

світовому ринку. За нинішнього рівня інвестиційного забезпечення процесів 

модернізації та реконструкції основного капіталу прискорити процес заміни 

фізично спрацьованого та морально застарілого виробничого обладнання 

надто проблематично.  

Враховуючи те, що аграрний сектор в останні роки став 

структуроутворюючою ланкою національного господарства, активізація 

інвестиційної діяльності в цьому виді діяльності набуває важливого значення 

для забезпечення прискорених темпів соціально-економічного піднесення в 

країні у цілому. Водночас основний інвестиційний потік спрямовується в 

експортоорієнтовані види сільського господарства, а сфера переробки 

сільськогосподарської сировини не відзначається прискореними темпами 

інвестиційної діяльності. Низький рівень інвестиційної активності в секторі 

переробно-харчових виробництв зумовлений відсутністю комплексу 

стимулів, які змушуватимуть суб’єктів агропродовольчого підприємництва 

забезпечувати диверсифікацію інвестицій.  

Теоретико-методичним підходам та механізмам інвестиційного 

забезпечення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення 

основного капіталу та проблемам поповнення оборотних засобів в секторі 

переробно-харчових виробництв присвячені праці О.Алимова, О.Амоші, 

Н.Андрєєвої, П.Борщевського, А.Бритвєнко, О.Варченко, І.Вахович, 
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О.Гаврилюка, А.Гордійчук, В.Голяна, А.Гулея, А.Гуторова, Л.Дейнеко, 

М.Дзямулича, С.Захаріна, І.Іртищевої, М.Кісіля, Л.Ковальської, О.Кощій, 

Д.Крисанова, Л.Левковської, Л.Ліпич, Ю.Лупенка, О.Лютак, П.Макаренка, 

Т.Мацибори, Л.Михайлової, Т.Мостенської, В.Непочатенко, С.Петрухи, 

М.Сичевського, В.Страшинського, Т.Товстої, Л.Тулуша, А.Череп, 

О.Шубалого, І. Яціва та інших, однак не повною мірою є розкритими 

взаємозв’язки між існуючим інституціональним середовищем інвестування 

сфери переробки сільськогосподарської сировини та результативністю 

застосування комплексу стимулів щодо диверсифікації форм, методів та 

способів інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв, 

а це не дає повною мірою використати наявні резерви розширеного 

відтворення ресурсно-виробничого потенціалу даної ланки національного 

АПК. 

Повільні темпи нарощення інвестиційних вливань у сектор переробно-

харчових виробництв значною мірою і зумовлені відсутністю комплексу 

стимулів, що спонукали б суб’єктів агропродовольчого підприємництва 

забезпечувати диверсифікацію джерел та методів інвестиційного 

забезпечення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення 

основного капіталу індустрії переробки сільськогосподарської сировини. 

Тому необхідність вирішення вказаних проблем і зумовила вибір теми, мети 

та завдань дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Положення, висновки та рекомендації, викладені у дисертаційній роботі, 

пов’язані з реалізацією Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

(затвердженої Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р.) у 

частині забезпечення енергонезалежності країни, зокрема у реалізації 

проектів з використанням альтернативних джерел енергії; Комплексної 

програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-

2020 роки (затвердженої рішенням Волинської обласної ради №2/23 від 

10.03.2016 р.) в частині удосконалення інституціонального середовища 
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інвестиційної діяльності в сировинному та переробному сегментах 

агропромислової сфери. Робота безпосередньо пов’язана з планом науково-

дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу викладачів кафедри 

економіки Луцького НТУ, зокрема в рамках теми «Механізми управління 

соціо-еколого-економічними системами», період: 2016-2020 рр. (номер 

державної реєстрації 0116U001926), у якій здобувач сформував авторський 

концепт стимулювання поглибленої переробки сільськогосподарської 

сировини. Робота також виконана у відповідності з напрямами та планами 

науково-дослідних робіт Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України», зокрема результати дисертаційної роботи використано в процесі 

виконання теми «Формування системи інтегрованого управління водними 

ресурсами України» (№ держреєстрації 0116U007937), в межах якої 

дисертантом обґрунтовано пріоритети фінансово-інвестиційного 

забезпечення впровадження водозберігаючих технологій у секторі 

переробно-харчових виробництв, а також інвестування сучасних методів 

очищення зворотних вод на підприємствах харчової промисловості (довідка 

№01-11/176 від 02.09.2020 р). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретико-методичних підходів до запровадження механізмів 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 

̶ розкрити сутність та ідентифікувати складові сфери переробки 

сільськогосподарської сировини; 

̶ сформувати інституціональне середовище стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини; 

̶ розкрити вітчизняну практику та ендогенні і екзогенні детермінанти 

стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових 

виробництв; 
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̶ проаналізувати основні тенденції і напрями інвестиційної діяльності в 

національній економіці в цілому та в сфері переробки сільськогосподарської 

сировини зокрема; 

̶ розробити сценарний підхід до розвитку інвестиційного клімату як 

передумови диверсифікації методів та інструментів стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини; 

̶ сформувати інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності у 

секторі переробно-харчових виробництв; 

̶ запропонувати механізм стимулювання залучення інвестицій в 

поглиблену переробку сільськогосподарської сировини у спиртовій галузі; 

̶   розробити механізм інвестиційного забезпечення налагодження 

виробництва біоетанолу на незадіяних потужностях спиртових виробництв. 

Об’єктом дослідження є процес стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні 

положення стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-

харчових виробництв. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

стали базові положення економіки та управління національним господарством, 

інвестиційної діяльності, розвитку суб’єктів агропромислового виробництва та 

функціонування сектору переробно-харчових виробництв.  

У процесі проведеного дослідження використані такі методи наукового 

пізнання: аксіоматичний – для визначення дефініцій базових категорій, які 

розкривають об’єкт та предмет дисертаційної роботи; системний підхід – для 

ідентифікації складових сфери переробки сільськогосподарської сировини; 

інституціональний підхід – для формування суб’єктно-об’єктної конструкції 

інституціонального середовища інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини; кореляційно-регресійного аналізу – для 

визначення основних предикторів, які визначають інвестиційну активність у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини; абстрагування – для 
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визначення пріоритетів стимулювання інвестиційної діяльності у секторі 

переробно-харчових виробництв; відтворювальний підхід – для обґрунтування 

альтернативних варіантів завантаження незадіяних майданчиків спиртових 

виробництв. 

Інформаційну базу дослідження становлять матеріали Міністерства 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби 

статистики України, Державної казначейської служби України, департаментів 

агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, публікації 

вітчизняних та іноземних вчених, аналітичні розрахунки автора та інші 

інформаційні ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливіші наукові 

результати дисертаційного дослідження, що характеризуються новизною і 

виносяться на захист, полягають у такому: 

вперше: 

– розроблено механізм розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій промисловості, який передбачає ув’язку річної 

потужності номенклатурних позицій виробництва готової продукції 

(налагодження виробництва біоетанолу, виготовлення двоокису вуглецю, 

виробництво харчового спирту, виробництво високопротеїнових кормових 

добавок для відгодівлі тварин, виробництво біогазу, виготовлення технічного 

спирту, виробництво технічних рідин та виготовлення спирту-сирцю) та 

обсягів інвестиційних вливань, що сприятиме підвищенню рівня 

завантаженості незадіяних виробничих майданчиків спиртових виробництв 

та підвищить рівень комплексності використання спиртовмісної сировини; 

удосконалено: 

- інституціональне середовище інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини, яке являє собою симбіоз 

інститутів-організацій та інститутів-правил, рівень сформованості котрих 

визначає пріоритети інституціональної трансформації як важливої умови 

підвищення концентрації капітальних та фінансових інвестицій у таких 
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ланках: 1) переробка сільськогосподарської сировини в секторі аграрного 

бізнесу; 2) переробка сільськогосподарської сировини в секторі переробно-

харчових виробництв; 3) утилізація відходів сільськогосподарського 

виробництва та харчової промисловості; 

- методичний інструментарій оцінки залежності величини капітальних 

інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

від найбільш детермінуючих предикторів, який передбачає застосування 

прийомів регресійно-кореляційного моделювання, що дало можливість 

виокремити найбільш детермінуючий вплив екстенсивних 

(сільськогосподарська сировина (продукція тваринництва та продукція 

рослинництва)) та побічних (рівень оплати праці працівників) чинників на 

інвестиційну активність суб’єктів агропродовольчого підприємництва, що 

вимагає трансформації інституціонального середовища з метою забезпечення 

диверсифікації інструментів та методів стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини; 

- сценарний підхід до розвитку інвестиційного клімату в економіці 

України, який передбачає виокремлення трьох можливих сценаріїв (сценарію 

продовження поточного тренду (продовження повільного відновлення 

інвестиційних потоків без суттєвих змін інституціонального середовища 

диверсифікації джерел, методів та форм інвестиційної діяльності), 

оптимістичного (прискорення економічного зростання в Україні та зміна 

інституціонального середовища в напрямку більш комфортних умов ведення 

бізнесу) та песимістичного (регрес щодо інституціональних змін відносно 

покращення ділового середовища) сценаріїв) на основі врахування впливу 

основних складових екзогенного середовища (турбулентність 

інституціонального середовища розвитку національної економіки, 

невизначеність подальшої динаміки валютного курсу та відсутність сучасної 

системи захисту прав інвесторів); 

- підхід до структуризації системи стимулювання інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі, який передбачає ідентифікацію наступних 
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складових: диверсифікація інструментів та методів податкового 

стимулювання інвестиційної діяльності; розширення специфікації методів 

державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

та переробно-харчовому сегменті АПК; удосконалення інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності в сировинному та переробному 

сегментах агропромислової сфери; 

набули подальшого розвитку: 

- ідентифікація складових сфери переробки сільськогосподарської 

сировини, структуроутворюючою ланкою котрої виступає сектор переробно-

харчових виробництв, який охоплює харчову промисловість та комплекс 

виробництв, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини з 

метою виробництва продукції виробничо-технічного призначення (для 

потреб промислового виробництва та енергетичних потреб) та переробку 

харчових відходів і відходів сільськогосподарського виробництва; 

- напрями інвестиційного розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій промисловості, які охоплюють розширення 

асортименту продукції та перепрофілювання незадіяних у виробництві 

надлишкових виробничих потужностей, вдосконалення технологічних схем 

та впровадження енергозберігаючих заходів, що дозволить отримати 

мультиплікативний ефект в частині забезпечення прибутковості спиртової 

галузі та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення 

залежності держави від імпорту енергоносіїв та створення внутрішнього 

ринку біопалив; 

- інструментарій стимулювання залучення інвестицій в налагодження 

виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках спиртових виробництв, 

що сформує умови для нарощення об’ємів використання паливного етанолу у 

виробництві високооктанових автомобільних палив, збільшить обсяги 

виробництва палива з фазовою стабільністю внаслідок найвищого рівня 

очищення та зневоднення етанолу з використанням молекулярних сит, а 
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також створить умови для суттєвого зниження викидів токсичних речовин в 

атмосферне повітря від пересувних джерел. 

Практичне значення одержаних результатів. Напрацювання 

дисертанта, які стосуються застосування сценарного підходу до розвитку 

інвестиційного клімату в економіці України, запровадження інструментарію 

стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв використовуються в діяльності підкомітету з питань державної 

економічної політики Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку (довідка №146-01/02 від 02.02.2020 р.).  

Теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації 

дисертаційної роботи використано Управлінням агропромислового розвитку 

Волинської обласної державної адміністрації при підготовці пропозицій 

стосовно диверсифікації методів та інструментів стимулювання інвестиційної 

діяльності та розширення переліку методів державного регулювання у 

секторі переробно-харчових виробництв (довідка №1722/17/2-20 від 

28.12.2020 р.).  

Авторські підходи, які стосуються диверсифікації методів та 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті 

агропромислового виробництва, інвестиційного забезпечення реалізації 

проєктів ефективнішого використання цукровмісної та крохмалевмісної 

сировини у спиртовій промисловості, налагодження виробництва біоетанолу 

на незадіяних майданчиках спиртових виробництв, використано при 

виконанні наукової теми «Розроблення стратегічної моделі еколого-

економічного управління природними ресурсами в агросфері (номер 

державної реєстрації 0116U000341, 2016-2020 рр.)» (довідка №55 від 

15.02.2021).  

Результати дисертаційної роботи, які стосуються формування 

регуляторного механізму стимулювання інвестиційної активності у 

переробній ланці національного АПК, стимулювання залучення інвестицій у 

поглиблену переробку сільськогосподарської сировини у спиртовій галузі, 
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зокрема перепрофілювання незадіяних у виробництві надлишкових 

виробничих потужностей спиртових виробництв, використовуються у 

навчальному процесі Луцького національного технічного університету при 

викладанні дисципліни «Економіка та організація агропромислових 

формувань» (довідка №758-21-35 від 4.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації положення, 

висновки та пропозиції належать особисто автору та є його науковим 

доробком. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною завершеною 

науковою працею. У дисертації розв’язано важливе наукове завдання – 

розроблено теоретико-методичні підходи до формування інструментарію 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини. 

Наукові результати дисертаційного дослідження є внеском у розвиток 

економіки і управління національним господарством. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та 

положення, які одержані здобувачем особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи апробовані на науково-практичних конференціях: 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних 

процесів» (м. Харків, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні 

аспекти розвитку» (м. Полтава, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних 

наукових досліджень» (м. Київ, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами» (м. Луцьк, 2020 р.). 
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Публікації результатів дослідження. За результатами дисертаційного 

дослідження опубліковано 16 наукових праць, з яких 8 статей у наукових 

фахових виданнях України, зокрема 8 статей у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних базах даних, 1 стаття в 

іноземному виданні, 2 статті в інших виданнях, 5 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок комп’ютерного тексту, що 

містить 10 таблиць і 32 рисунки. Список використаних джерел налічує 221 

найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ 

 

1.1 Сутність та форми інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини 

 

Інвестиційна діяльність у сфері сільськогосподарської сировини є 

необхідною умовою забезпечення розширеного відтворення ресурсно-

виробничого потенціалу національного АПК. В умовах посилення 

сировинної спрямованості розвитку аграрного сектора України державою не 

закладені належні стимули для нарощення інвестиційних вливань в сектор 

переробно-харчових виробництв. Перелік джерел та методів інвестування 

проєктів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних 

засобів у сфері переробки сільськогосподарської сировини є надмірно 

уніфікованим, що не дозволяє залучити потенційно можливі обсяги 

інвестицій у виробництво продукції продовольства та утилізацію рослинних 

та тваринних відходів. Тому формування сучасних теоретико-методичних 

підходів до стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини є надзвичайно актуальним завданням 

економічної науки.  

Так, Л.Філіпковська та А.Кравчук стверджують, що «у широкому сенсі 

інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана з вкладенням коштів в 

об’єкти інвестування з метою отримання доходу (ефекту). У вузькому сенсі 

інвестиційна діяльність, або власне інвестування, являє собою процес 

перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення» [148]. Натомість 

Т.Пічугіна та Л.Забродська розуміють інвестиційну діяльність у широкому 

значенні як «комплексну діяльність, починаючи від мобілізації інвестиційних 



 

 

30 

ресурсів і закінчуючи одержанням ефекту, а у вузькому як власне 

інвестування» [198]. 

На думку Н.Сирош, «інвестиційна діяльність – це комплекс заходів і 

дій держави, юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, які 

вкладають свої кошти (в фінансовій, матеріальній та іншій майновій формі) з 

метою отримання прибутку. При цьому в більшості держав іноземні 

інвестиції є необхідною, але не основною формою інвестиційної діяльності» 

[161]. Інвестиційна діяльність, за версією В.Харук, – це «сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, спрямованих на 

реалізацію інвестиційних програм з метою отримання доходу або прибутку» 

[201]. Провівши дефініційний аналіз поняття «інвестиційна діяльність», 

Р.Квасницька зазначає, що «інвестиційна діяльність – це сукупність заходів 

та дій інституційних одиниць різних секторів економіки щодо вкладання, 

попередньо сформованих з заощаджень та запозичень, інвестиційних 

ресурсів з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального 

ефекту» [81]. 

У більшості приведених визначень інвестиційної діяльності 

недостатньо системно представлено взаємозв’язок між суб’єктами та 

об’єктами інвестування, не повністю конкретизованим є інституціональне 

підґрунтя вибору джерел, методів та форм інвестиційної діяльності. На нашу 

думку, найбільш системно до визначення сутності інвестиційної діяльності 

підійшла Р.Квасницька, оскільки вона виділяє базову детермінанту 

формування інвестиційних потоків – наявність заощаджень та запозичень. 

Також автор чітко виокремлює економічну (отримання прибутку) та 

соціальну (отримання соціального ефекту) спрямованість, що відповідає 

передовим світовим лекалам інвестування. 

Інвестиційна діяльність у сфері переробки сільськогосподарської 

сировини охоплює надзвичайно уніфікований перелік форм, методів та 

способів залучення інвестицій як на вітчизняному, так і на закордонному 

інвестиційному ринку. Нерозвиненість інфраструктури вітчизняного 
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інвестиційного ринку не дозволяє використати усі наявні і перевірені 

світовою практикою можливості залучення капітальних та фінансових 

інвестицій, що консервує високий рівень спрацьованості виробничого 

устаткування переробно-харчових виробництв.  

«Соціально-економічний підйом країн третього світу і країн з 

перехідною та ринковою економікою безпосередньо пов’язаний з обсягами 

інвестиційного забезпечення проектів модернізації структуроутворюючих 

сегментів національних господарств. Країни, де уряди змогли сформувати 

сприятливе інституціональне підґрунтя для припливу іноземних інвестицій і 

закласти необхідні стимули для збільшення обсягів інвестування 

резидентами та нерезидентами, забезпечили прискорений розвиток 

економіки і перейшли в нову фазу відтворення національного багатства» 

[42].  

«Вагомою складовою інституціонального середовища інвестиційного 

процесу був і залишається розвиток інфраструктури інвестиційного ринку, 

оскільки від цього залежать можливість і результативність портфельного 

інвестування, а також диверсифікація джерел, форм і методів фінансування 

капітальних інвестицій, що визначає темпи та масштаби модернізації, 

реконструкції і технічного переозброєння основного капіталу, а також 

приросту оборотних коштів» [1]. 

Формальні та неформальні інститути інвестування не є достатньо 

сформованими, що не дозволяє акумулювати вільні фінансові ресурси і 

спрямувати їх у розширене відтворення основного капіталу переробно-

харчових виробництв. У ряді районних центрів переробно-харчові 

виробництва продовжують використовувати зношене виробниче 

устаткування, що не дозволяє виробляти конкурентоспроможну на світовому 

і вітчизняному ринку харчову продукцію і відповідно завойовувати нові 

ринкові ніші.  

Водночас несформованість інфраструктури інвестиційного ринку 

України не дозволяє забезпечити вихід на цей ринок інституціональних 
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інвесторів, щоб сформувати конкурентне середовище для покращення 

режиму інвестування і збільшення інвестиційних потоків у різні фази 

агропродуктових ланцюгів, в першу чергу у сферу переробки 

сільськогосподарської сировини. Відсутність конкуренції на інвестиційному 

ринку однозначно призводить до подорожчання інвестиційних ресурсів для 

переробно-харчових виробництв.  

Також не було використано сприятливі можливості періоду 

економічного зростання (2000-2008 рр.), яке було зумовлено тим, що в кінці 

90-х років минулого століття українська економіка отримала новий імпульс 

розвитку завдяки збільшенню попиту на сировинні товари. Світова економіка 

інтенсивно розвивалася, зокрема будівельна індустрія та 

автомобілебудування, що призвело до збільшення потреби в українському 

металі. Збільшення експортних поставок недорогоцінних металів дало 

можливість збільшити приплив іноземної валюти та покращити поточний 

рахунок платіжного балансу. Це стало одним з основних факторів соціально-

економічного піднесення української економіки на початку 2000-х років. 

Ріст рівня рентабельності діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, 

зорієнтованих на експорт, не забезпечив належного спрямування отриманих 

великими виробниками надприбутків в оновлення основних виробничих 

засобів, що з часом знівелювало конкурентні переваги українських 

виробників на глобальних ринках. Водночас основні конкуренти під час 

економічного підйому найбільш результативно використали час для 

масштабної модернізації та реконструкції активної та пасивної частини 

основного капіталу. 

Значною резонансністю вирізняються підходи щодо стимулювання 

залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних суб’єктів господарювання і 

спеціалізованих фінансово-кредитних установ та здійснення централізованих 

бюджетних асигнувань, а також іноземних інвестицій. Одностайність думок 

спостерігається стосовно необхідності створення сприятливих 

макроекономічних умов для інвестування процесів модернізації та оновлення 
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основного капіталу переробно-харчових виробництв, що мають 

супроводжуватися удосконаленням інституціонального середовища 

інвестиційних процесів безпосередньо у переробному сегменті національного 

АПК.  

Зокрема, С.Сорочка акцентує увагу на бюджетно-податковій моделі 

для стимулювання інвестиційної діяльності, суть якої полягає в «прямому 

бюджетному фінансуванні, відшкодуванні відсотків за кредитом, 

співфінансуванні, кредитуванні за рахунок бюджету та інше. У межах 

податкової системи країни знижують ставки податку та зменшують базу 

оподаткування, звільняють від оподаткування, запроваджують податкові 

кредити, диференційовані ставки податку та інше. Також вчений виокремлює 

грошово-кредитну модель, в її межах через монетарні інструменти 

регулюється обсяг грошової маси, вартість кредитних ресурсів, валютні 

курси та інше» [173]. 

З.Сірик пропонує використовувати досвід європейських країн, 

складовою якого виступає «скоординована діяльність державних і місцевих 

органів із надання пільг чи введення «податкових канікул» для заохочення 

потенційних інвесторів до певного регіону чи до конкретної діяльності. У 

багатьох країнах Європи на сьогодні стає популярним створення змішаних 

економічних об’єднань, що складаються з представників державних та 

регіональних органів влади і місцевого бізнесу» [167]. 

Розроблення комплексу грошово-кредитних, фіскальних та митних 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності, в першу чергу стосовно 

нарощення обсягів прямих інвестиційних вливань, є основною умовою для 

застосування кращого іноземного досвіду інвестиційного забезпечення 

оновлення основного капіталу переробно-харчових виробництв, що також 

означає уповільнення процесів модернізації та реконструкції основних 

засобів в переробному сегменті національного АПК і надалі поглиблює його 

сировинну орієнтованість. 
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Прикметною рисою досліджень у сфері формування інструментарію 

стимулювання інвестиційної активності в секторі переробно-харчових 

виробництв є те, що переважна більшість праць присвячена створенню 

інституціонального підґрунтя залучення іноземного інвестиційного капіталу.  

Так, О.Федорчук та О.Сторожук серед основних груп методів 

стимулювання інвестиційної діяльності в частині освоєння іноземних 

інвестицій виділяють «фінансове стимулювання, податкове стимулювання, 

стимулювання конкретних інвестиційних проектів, інфраструктурне 

забезпечення, протекціоністські заходи. Державна підтримка є одним із 

основних заходів у межах політики залучення приватних іноземних 

інвестицій. Крім фіскальних або податкових стимулів, які визначаються як 

«політика, спрямована на зниження податкового тягаря фірми», країни 

пропонують фінансові стимули, які визначаються як прямі внески у фірму з 

уряду» [193]. 

Більш конкретизованим стосовно стимулювання залучення іноземних 

інвестицій є підхід А.Ільїної, яка вважає, що «для стимулювання іноземного 

інвестування можуть застосовуватися такі державні стимулюючі 

інструменти: фінансово-кредитні – безпроцентні й пільгові кредити, 

інвестиційні гарантії; зниження ставки оподаткування прибутку, скасування 

оподаткування реінвестицій, безмитний імпорт обладнання та/або сировини, 

прискорена амортизація, податкові кредити; проектні – цільове фінансування 

ресурсо- і природозберігаючого обладнання; сприяння в проведенні техніко-

економічних обґрунтувань проектів; гранти на проведення науково-

дослідних та проектно-конструкторських робіт» [77]. 

Трансформація аграрної сфери в базовий елемент національної 

економіки поглибила проблему удосконалення інституціонального 

середовища інвестування оновлення та реконструкції активної частини 

основного капіталу, в першу чергу переробно-харчових виробництв, що 

вимагає розроблення нової моделі стимулювання залучення інвестицій.  
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На переконання С.Захаріна, Р.Ільєнка та Є.Смирнова, «доцільно вжити 

низку заходів задля розширення практики застосування інвестиційного 

кредитування агропромислового комплексу на основі застосування ринкових 

інструментів. Серед таких інструментів: підтримка функціонування 

кооперативних банків, створених за участю суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу; підтримка створення та функціонування 

спеціалізованих аграрних банків; створення Державного банку розвитку; 

стимулювання запровадження новітніх кредитних продуктів для 

агропромислового комплексу» [73]. 

Державна політика залучення, супроводження та підтримки 

інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі, на думку 

О.Ігнатенко, «має формуватися, виходячи із ключових орієнтирів державної 

інвестиційної та державної аграрної політики. Інструментами регулювання 

інвестиційної діяльності мають виступати: стимулювання залучення 

внутрішніх та іноземних інвестицій; створення механізму державних 

фінансових гарантій; застосування митних пільг на обладнання, що 

завозиться в якості інвестиції для створення нових підприємств; розробка та 

реалізація цільових програм; державна підтримка залучення до 

агропромислового комплексу кредитів шляхом «здешевлення» вартості 

користування такими кредитами; стимулювання залучення так званих 

«зелених» інвестицій» [76]. 

Існують авторські підходи, які перспективи нарощення інвестиційних 

вкладень пов’язують із поглибленням інституціональних перетворень в 

аграрному секторі, зокрема формуванням класичних ринкових атрибутів 

забезпечення функціонування складових агропродуктового ланцюга. Для 

стимулювання припливу інвестицій в економіку, утворення інвестиційно 

привабливого середовища й активізації інвестиційної діяльності державі, на 

думку Л.Васильєвої, «потрібно вдосконалювати структуру аграрної 

економіки, формувати ринок землі, запроваджувати іпотечне кредитування 
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підприємств АПК, удосконалювати ринкову інфраструктуру аграрного 

сектору та систему управління й мінімізації ризиків» [28]. 

Враховуючи приведені думки стосовно створення механізмів 

стимулювання залучення інвестицій, зокрема капітальних вкладень, в різні 

фази агропродуктових ланцюгів, варто враховувати трансформацію 

зовнішніх умов розвитку як сільського господарства, так і харчової 

промисловості, тому що укладання Україною Угоди з ЄС про асоціацію та 

зону вільної торгівлі потребує упорядкування вітчизняних та європейських 

регламентів якості та безпечності сільськогосподарської та харчової 

продукції, що однозначно визначатиме в короткостроковій та 

середньостроковій перспективі інвестиційні потоки в переробний сегмент 

національного АПК. 

Заслуговує на увагу підхід О.Коновал щодо сутності інвестиційної 

діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва, який відзначається 

«встановленням взаємозв’язку між величиною інвестиційних потоків та 

ефективністю виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного 

підприємництва і соціально-економічним піднесенням села. Зокрема, на 

думку вченого, нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції та, як результат, зміцнення продовольчої безпеки, неможливе без 

широкого залучення інвестицій в аграрне виробництво» [89]. 

Т.Голбан активізацію інвестиційної діяльності в аграрному секторі 

національної економіки, зокрема у сфері сільськогосподарського 

виробництва, пов’язує з «лізинговою діяльністю, що дозволить знизити 

рівень обмеженості фінансових ресурсів; розвитком системи земельно-

іпотечного кредитування в сільському господарстві; наданням бюджетних 

позик, інвестиційних податкових кредитів, субсидуванням відсоткових 

ставок по кредитах; пільговим оподаткуванням; формуванням державної 

програми розвитку інфраструктури сільських територій та ринку 

сільськогосподарської техніки» [37]. Тобто Т.Голбан пов’язує нарощення 

інвестиційних потоків у сферу сільськогосподарського виробництва з 
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комплексом інституціональних, фіскальних, кредитних заходів, які дають 

можливість надати імпульсів внутрішньому інвестуванню через можливість 

здійснення іпотечно-заставних операцій та застосування стимулів стосовно 

збільшення частки прибуткових надходжень, яка спрямовується в 

модернізацію та реконструкцію основного капіталу агропромислового 

виробництва. 

О.Погріщук перспективи активізації інвестиційної діяльності пов’язує з 

глобальним середовищем, яке детермінує спрямованість інвестиційних 

процесів. На його думку, «відбувається переорієнтація системи 

інвестиційного забезпечення в напрямку активізації приватних інвесторів та 

всесторонньої комерціалізації процесів інвестування» [151]. Даний підхід 

варто взяти на озброєння, оскільки якою б не була потужною бюджетна 

підтримка аграрної галузі без диверсифікації джерел приватного 

інвестування досягти нової якості в оновленні основних засобів як у сфері 

сільського господарства, так і у сфері переробно-харчових виробництв 

досягти неможливо. 

Інвестиційну діяльність в агропромисловому виробництві В. Копитко 

пов’язує з наступними факторами: «рівень прибутковості і рентабельності 

виробничої діяльності, розмір і структура джерел фінансування, рівень 

державної підтримки, територіальне розміщення, що впливає на природно-

економічні умови виробництва» [90]. Тобто підхід В Копитка щодо 

забезпечення результативної інвестиційної діяльності побудований на 

необхідності поєднання ефективної бюджетної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників та їх внутрішніх джерел 

інвестиційного забезпечення потреб виробництва. 

Високим рівнем комплексності відзначається розуміння базових 

детермінант інвестування О.Непочатенко, згідно якого «необхідно більше 

уваги приділяти стратегії реального інвестування для можливості технічного 

переоснащення аграрної галузі в цілому, до яких відносяться: поліпшення 

інвестиційного клімату; впровадження державних програм фінансування 
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галузі; створення спеціалізованого аграрного банку; забезпечення 

використання механізмів фондового ринку» [140]. Тобто О.Непочатенко 

пов’язує активізацію інвестиційної діяльності з удосконаленням 

інституціонального середовища забезпечення інвестиційного процесу в 

цілому та з умонтуванням в нього базових атрибутів товарно-грошових 

відносин зокрема. 

З позицій інституційного підходу виходить О.Бахматюк, роблячи 

акцент на інвестиційній інфраструктурі, зокрема він робить акцент на 

«фінансових інститутах, які розкривають бюджетно-податковий потенціал, 

фінансовий потенціал підприємств, організацій і населення. Потенціал 

діючих фінансових інститутів доцільно розглядати як сукупний потенціал 

державних і банківських фінансових інститутів, а також небанківських 

інвестиційних інститутів» [12]. Отже, на думку О.Бахматюка, інвестиційна 

інфраструктура виступає необхідною передумовою форсування 

інвестиційного процесу у всіх фазах агропродуктового ланцюга і тому має 

отримати необхідний регуляторний вплив держави, щоб охоплювати 

критично необхідну для повноцінного інвестиційного процесу сукупність 

інститутів інвестиційної діяльності.  

Для вибору найбільш дієвих інструментів стимулювання інвестиційної 

активності суб’єктів агропродовольчого підприємництва необхідним є 

формування теоретичного підходу до виокремлення складових сфери 

переробки сільськогосподарської сировини. 

Сфера переробки сільськогосподарської сировини охоплює комплекс 

видів виробничо-господарської діяльності в різних ланках національного 

АПК, що передбачає виробництво, переробку та реалізацію матеріально-

речової субстанції рослинницької та тваринницької сировини, а також їх 

залучення у різні фази агропродуктового ланцюга (рис. 1.1). 

Структуроутворюючою ланкою сфери переробки сільськогосподарської  
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Рис. 1.1. Структурні елементи сфери переробки сільськогосподарської сировини (сформовано автором) 

Сфера переробки сільськогосподарської сировини 

Сектор переробно-харчових виробництв 

- м’ясна та м’ясопереробна 

- молочна та 

молокопереробна 

- цукрова 

- борошномельно-круп’яна 

- хлібопекарна 

- кондитерська 

- олійно-жирова 

- рибна 

- плодоовочева 

- крохмале-патокова 

- консервна 

- спиртова 

- виноробна 

- пиво-безалкогольна 

- інші 

 

Харчова промисловість 

Переробка сільськогосподарської сировини з метою 

виробництва продукції виробничо-технічного 

призначення 

Переробка відходів сільськогосподарського 

виробництва та харчових відходів 

- виробництво напівфабрикатів 

- виробництво складових матеріально-

технічної субстанції готової продукції 

- виробництво допоміжних та 

пакувальних матеріалів  
 

Для потреб промислового виробництва 

- виробництво біодизелю 

- виробництво біоетанолу 

- виробництво твердого 

біопалива 

- виробництво біогазу 
 

Для енергетичних потреб 
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сировини виступає сектор переробно-харчових виробництв. Даний сектор 

відзначається продуктовою та виробничо-технічною диверсифікацією в 

різних регіонах країни і з однієї сторони передбачає наближеність до джерел 

сировини, а з іншої – до місць переробки та споживання. 

В разі прискорення темпів оновлення парку виробничого устаткування 

переробно-харчових виробництв реальним є перетворення переробного 

сегмента АПК в ключову галузь територіально-виробничих комплексів. 

Основною перевагою сектору підприємств харчової промисловості є 

достатній обсяг та близькість більшості видів сільськогосподарської 

сировини, що за умови прискореного поповнення оборотних коштів та 

оновлення парку основних виробничих засобів сприятиме підвищенню рівня 

рентабельності виробничо-господарської діяльності суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва та посилить вплив цього виду діяльності 

на динаміку валового регіонального продукту. 

Сектор переробно-харчових виробництв включає три основних складові: 

 підприємства харчова промисловості; 

 суб’єкти переробки сільськогосподарської сировини з метою 

виготовлення промислової продукції; 

 суб’єкти переробки відходів сільськогосподарського виробництва та 

рослинних і тваринних відходів. 

Магістральна ланка харчової промисловості України ще сформувалася 

в докризові часи планової економіки і була спрямована в першу чергу на 

задоволення споживчих потреб в середині країни. Ефективна робота великих 

сільськогосподарських підприємств формувала достатню базу забезпечення 

сировиною виробників харчових продуктів, що в підсумку давало 

можливість переробно-харчовим виробництвам залучати все більші об’єми 

сировини та напівфабрикатів для виробництва якісної та затребуваної 

населенням продукції. 

Такі переробно-харчові підприємства випускали якісну продукцію, яка 

задовольняла потреби жителів окремих адміністративно-територіальних 
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одиниць і спрямовувалася в інші регіони, особливо на найбільш урбанізовані 

території. Однак, глибока трансформаційна та стагнаційна криза на початку 

90-х років минулого століття призвела до деструктивних структурних 

зрушень у харчовій промисловості. У значній кількості адміністративних 

районів підприємства по виробництву харчових продуктів були демонтовані, 

що в результаті призвело до значних перегинів в регіональних 

агропродуктових ланцюгах. Це в свою чергу також вплинуло на структуру 

регіонального та місцевого господарства, а також звузило попит на 

продукцію сільськогосподарських підприємств.  

Лише на початку 2000-х років, коли у харчовій промисловості 

відбулось формування критичного набору ринкових інститутів та була 

забезпечена прийнятна концентрація інвестиційних ресурсів почалось 

формування сучасних агропродуктових ланцюгів і почали формуватися 

харчові підприємства на новій технологічній, техніко-експлуатаційній та 

логістично-складській основі. Формуванню такого роду ланцюгів сприяло 

також загострення глобальних проблем забезпечення продовольством, що 

сформувало попит на продукцію українських виробників харчових продуктів. 

Певний деструктивний вплив на динаміку розвитку харчової 

промисловості справили торгові війни з окремими країнами СНД, що 

призвело до втрати роками сформованих ніш на ринках цих країн. 

Підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо зони 

вільної торгівлі у короткостроковій перспективі не дало значного поштовху 

розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості у зв’язку з 

наявністю в країнах Європейського Союзу жорстких тарифних та 

нетарифних обмежень. Сповільнюючим чинником розширеного відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості 

виступає мляве впровадження у практику виробничо-господарської 

діяльності вітчизняних товаровиробників регламентів та стандартів 

безпечності та якості продовольчої продукції, які функціонують в рамках ЄС. 
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Основними складовими харчової промисловості, базова структура 

котрої сформувалася в умовах командно-адміністративної економіки, є 

наступні галузі: м’ясна та м’ясопереробна, молочна та молокопереробна, 

цукрова, борошномельно-круп’яна, хлібопекарна, кондитерська, олійно-

жирова, рибна, плодоовочева, крохмале-патокова, консервна, спиртова, 

виноробна, пиво-безалкогольна та інші. У перехідний період та в умовах 

ринку найбільш інтенсивно розвивалися ті складові харчової промисловості, 

які були зорієнтовані на постачання на зовнішній ринок харчових продуктів, 

відходів та залишків харчової промисловості, харчових напівфабрикатів, які 

у високорозвинених країнах використовуються не лише як фактор 

продовольчої безпеки, але і як сировина для виробництва продуктів 

виробничо-технічного та енергетичного призначення. 

Іншою вагомою складовою сектору переробно-харчових виробництв 

виступає переробка сільськогосподарської сировини з метою виробництва 

продукції виробничо-технічного призначення, яка передбачає виготовлення 

продуктів для потреб промислового виробництва та енергетичних потреб. 

Тобто ця складова сектору переробно-харчових виробництв забезпечує 

переробку сільськогосподарської сировини у готові продукти, які 

використовуються у промисловому виробництві, зокрема у текстильній 

промисловості, а також для покращення енергетичного балансу країни та 

експорту енергоресурсів за межі країни. У сегменті переробки 

сільськогосподарської сировини для потреб промислового виробництва 

виокремлюють: виробництво напівфабрикатів, виробництво складових 

матеріально-технічної субстанції готової продукції, виробництво допоміжних 

та пакувальних матеріалів. У сегменті переробки сільськогосподарської 

сировини з метою задоволення енергетичних потреб виділяють: виробництво 

біодизелю, виробництво біоетанолу, виробництво твердого біопалива та 

виробництво біогазу.  

Схвалення нових енергетичних індикаторів в Європейському Союзі 

спровокувало посилення енергетичної спрямованості сільськогосподарського 
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виробництва, що в свою чергу зумовило створення потенційно привабливого 

сегмента в секторі переробно-харчових виробництв, який зорієнтований на 

виробництво енергетичних продуктів з відновних джерел. Суперечливим 

моментом такого структурного зрушення є те, що українські виробники 

виступають сировинними придатками глобальної індустрії виробництва 

продуктів з відновних джерел енергії.  

Україна, прийнявши умови, що визначені новими енергетичними 

індикаторами, має формувати сучасну виробничо-технічну базу для 

виробництва енергії з відновних джерел. Варто сформувати фінансові та 

інституціональні передумови для виробництва із сільськогосподарської 

сировини та відходів сільськогосподарського виробництва в середині країни 

біодизелю та біоетанолу. Це дасть можливість усунути ряд негативних 

тенденцій, які пов’язані з переорієнтацією регіональних агропромислових 

комплексів із продовольчої спрямованості на енергетичне спрямування, а це 

прискорить процеси виснаження природно-ресурсної основи 

сільськогосподарського виробництва. 

Розбудова індустрії переробки рослинних та тваринних відходів як на 

базі суб’єктів аграрного бізнесу, так і на базі переробно-харчових виробництв 

має отримати належну державну підтримку як у формі прямого фінансового 

забезпечення, так і у формі опосередкованого стимулювання. Тим більше, що 

для збільшення на порядок потужностей по переробці рослинних та 

тваринних відходів є всі передумови, оскільки більше сорока відсотків в 

структурі сукупного експорту готових харчових продуктів складають відходи 

та залишки харчової промисловості. Модернізована індустрія переробки 

відходів дасть можливість експортовані відходи та залишки переробляти в 

середині країни і таким чином нарощувати обсяги виробництва продукції з 

високою доданою вартістю в середині країни. У підсумку підвищення рівня 

утилізації харчових відходів дасть змогу сформувати ефективно 

функціонуючий біоенергетичний сегмент продовольчого підкомплексу.  
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1.2 Особливості, методи та механізми стимулювання інвестиційної 

діяльності в переробному сегменті агропромислового виробництва  

 

Глобальний ринок продовольства пережив декілька трансформаційних 

стадій, що супроводжувалося значними кон’юнктурними коливаннями, які 

зумовили переорієнтацію національних аграрних комплексів на експорт 

окремих видів сільськогосподарської сировини. Така ситуація призвела до 

згортання сировинної бази переробно-харчових виробництв в Україні, що 

вимагає зміни пріоритетів в стимулюванні інвестиційної активності суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва. На думку А.Марущинець, «переробна 

ланка АПК може бути не тільки чинником розвитку і змін в аграрній сфері, а 

й їх наслідком. Так, зміна рівня сільськогосподарського виробництва значно 

впливає на потужності переробних підприємств. Це дві взаємопов’язані 

ланки господарства, де зміни у функціонуванні однієї призводять до змін в 

іншій» [125]. Введення додаткових потужностей у секторі переробно-

харчових виробництв створює додаткові резерви для виробників 

сільськогосподарської сировини і відповідно підвищення рівня їх 

капіталізації, що є основою розширеного відтворення потужностей у 

сільськогосподарському виробництві.  

«Дана проблематика набула особливої актуальності у зв’язку з тим, що 

однією із найскладніших проблем аграрної сфери як і за часів планово-

директивної економіки є усунення диспропорцій між розміщенням 

сировинних ресурсів та потужностями для їх перероблення. Вирішення 

проблеми подолання такого роду диспропорцій стане можливим за умови 

забезпечення збалансованості за обсягами сировини і потужностями для її 

перероблення, відповідного територіального розміщення галузей сільського 

господарства і точковим закріпленням підприємств харчової промисловості» 

[1].  

Але водночас комплексне вирішення проблеми нарощення 

потужностей по переробці сільськогосподарської сировини потребує 
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значного обсягу капітальних вкладень, фінансування яких стане можливим за 

умови диверсифікації джерел, методів та способів залучення фінансових 

ресурсів. Д.Крисанов та О.Варченко розглядають «відновлення потужностей 

у секторі переробно-харчових виробництв як необхідну умову формування 

повноцінних із замкнутим циклом агропродуктових ланцюгів. На їх думку, 

створення агропродовольчих ланцюгів виступає об’єктивною умовою 

поєднання природно-біологічного процесу вирощування і механічної 

заготівлі сільськогосподарської продукції з процесом її перероблення на 

потужностях харчової промисловості та випуску кінцевої харчової 

продукції» [98].  

Саме створення агропродуктових ланцюгів із замкнутим циклом дає 

можливість усувати синдром сировинної спрямованості регіональних 

агропромислових комплексів і збільшувати виробництво готової 

сільськогосподарської та харчової продукції, що сприятиме підвищенню 

комплексності використання агроресурсного потенціалу. У переважній 

більшості територіальних утворень створення такого роду агропродуктових 

ланцюгів унеможливлюється через брак достатнього обсягу фінансових 

ресурсів у зв’язку з відсутністю належних інституціональних передумов та 

відповідних стимулів.  

П.Макаренко та Н.Андрієнко перспективи нарощення потужностей у 

секторі переробно-харчових виробництв пов’язують зі «створенням 

належних організаційно-правових умов для розвитку агропродовольчого 

підприємництва та матеріально-речовими відмінностями щодо виробництва 

готових харчових продуктів у різних підгалузях харчової промисловості. На 

їх думку, формування різних ринкових форм господарювання у переробній 

промисловості пов’язане в першу чергу з певними особливостями та 

специфікою цієї галузі порівняно з іншими» [123].  

Із твердження П.Макаренка та Н.Андрієнко слідує, що перспективи 

нарощення потужностей у переробно-харчовому сегменті аграрного сектора 

знаходяться у прямій залежності від наявності потреби у продуктах 
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переробки сільськогосподарської сировини і  платоспроможного попиту 

потенційних споживачів. Тобто наявність платоспроможного попиту – це 

основний стимул, який детермінує підприємницький сектор до нарощення 

обсягів виробництва готових харчових продуктів і відповідно збільшення 

об’ємів переробки сільськогосподарської сировини.  

З приведених авторських підходів слідує, що введення додаткових 

потужностей по переробці сільськогосподарської сировини потребує 

належного інституціонального забезпечення, яке дасть можливість 

диверсифікувати джерела інвестиційного забезпечення та закласти необхідні 

стимули для активізації підприємницької ініціативи у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини.  

Питання активізації інвестиційної діяльності у переробно-харчовому 

сегменті національного АПК вже тривалий період розглядаються у працях 

вітчизняних вчених таких як А.Бритвєнко, В.Страшинський, О.Тарасова, 

Ю.Тінтулов, Т.Товста та інших. Увага акцентується на «ролі харчової 

промисловості в покращенні інвестиційного клімату в країні в цілому» [25], 

на проблемах «підвищення інвестиційної привабливості переробно-харчових 

виробництв» [183], «виявленні чинників залучення іноземних інвестицій в 

переробну ланку АПК» [187], «формуванні системи організаційно-правових 

та фінансово-економічних інструментів регулювання інвестиційного процесу 

у сфері переробки сільськогосподарської сировини» [186], «обґрунтуванні 

найбільш ефективних напрямів капіталовкладень в харчовій промисловості» 

[188].  

Виходячи з останніх трендів на світових ринках продовольства та 

динаміки розвитку вітчизняного аграрного сектора ряд вчених однозначно 

розглядають харчову промисловість як пріоритетний напрям інвестиційної 

діяльності в Україні. Зокрема А.Бритвєнко стверджує, що «харчова 

промисловість – найбільш інвестиційно приваблива галузь української 

промисловості, що характеризується швидкою окупністю інвестицій, базою 

сировини для виробництва харчової продукції та існуванням ринків збуту. 
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Сфера харчової промисловості характеризується меншою залежністю від 

кон’юнктурних змін на зовнішніх ринках завдяки значній ємності 

внутрішнього ринку та низькій еластичності попиту на продовольчу 

продукцію, тому надходження інвестицій, зокрема на підприємства харчової 

промисловості, дасть змогу покращити інвестиційний клімат України» [25]. 

Незважаючи на однозначність думок стосовно пріоритетності 

нарощення інвестиційних потоків у переробно-харчовий сегмент АПК, 

вирішення цього завдання є доволі ускладненим, оскільки залучення 

інвестицій у продовольчий комплекс, як вважають О.Тарасова та М.Міхов, 

«будучи складним і багатоаспектним народногосподарським завданням, 

охоплює цілий комплекс організаційно-правових та фінансово-економічних 

питань регулювання, спрямованих на формування діючих механізмів 

залучення інвестицій у харчову промисловість і пов’язаних з нею галузей» 

[186]. Саме формування набору організаційно-правових та фінансово-

економічних важелів регулювання інвестиційних процесів у переробно-

харчових галузях потребує внесення змін у нормативно-правове поле та 

численні підзаконні акти, що вимагає концентрації зусиль на різних рівнях 

системи державного управління.  

Надзвичайно важливим при цьому є умонтування в комплекс 

перерахованих важелів регулювання інвестування в переробній ланці 

агропродуктового ланцюга стимулюючих залучення інвестицій підойм. З 

цього приводу окремі вчені акцентують увагу на факторах, які стимулюють 

інвестиційну діяльність в переробному сегменті АПК. Факторами, що 

стимулювали інвестиційну діяльність в харчовій промисловості в період 

економічної стабільності, на думку Т.Товстої, були: «зростання обсягу 

валового внутрішнього продукту, підвищення доходів населення, зміцнення 

платіжно-розрахункової дисципліни, покращення фінансового стану 

підприємств харчової промисловості» [188]. 

Т.Товста також переконана, що «через низьку інвестиційну активність 

іноземних компаній, нерівномірний регіональний розподіл інвестиційних 
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надходжень і високий рівень потреби економіки у залученні капіталу 

особливої актуальності набуває питання визначення пріоритетів 

інвестиційної діяльності, вибору її найефективніших напрямів на рівні 

окремих підприємств, що потребує відповідної інформації про інвестиційну 

привабливість харчової промисловості та обґрунтування методичних основ її 

визначення» [188].  

На необхідності створення умов для покращення інвестиційної 

привабливості переробно-харчового сегмента АПК акцентує увагу також 

В. Страшинський, який вважає, що «зважаючи на економічні та політичні 

труднощі, які негативно впливають на агропромисловий сектор, більшої 

уваги потребує проблема залучення іноземних інвестицій та підвищення 

інвестиційної привабливості як країни в цілому, так і галузей харчової 

промисловості, вирішенню якої сприятиме система ефективного державного 

регулювання інвестиційних процесів» [183]. Тобто перспективи нарощення 

інвестиційних потоків у переробно-харчові виробництва національного АПК 

прив’язуються до проблеми підвищення рівня інвестиційної привабливості 

даного сектора економіки, що потребує застосування комплексу заходів 

стосовно надання необхідної інформації потенційним інвесторам та 

покращення умов для приходу у вітчизняний переробний сегмент 

агропромислової сфери іноземних інвесторів. 

Формування інституціонального механізму стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини 

має відштовхуватися від правильного розуміння категорії «інститут» як 

основної методологічної одиниці інституціональних теорій. О.Поліщук 

«розглядає «інститут» як багатогранну категорію, що являє собою: 1) 

правила гри в суспільстві, або створені людьми обмеження, що формують 

взаємодію людей; 2) законодавчий механізм, що змінює поведінку із 

використанням сили; 3) набір правил, що структурують суспільні 

взаємовідносини особливим способом, знанням яких мають володіти всі 

члени даного співтовариства» [153]. Є.Сірий стверджує, що «інститути 
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виступають фундаментальними чинниками функціонування тієї або іншої 

соціально-економічної (сучасно-капіталістичної) моделі в довгостроковій 

перспективі» [166]. У загальному розумінні економічна категорія «інститут» 

охоплює комплекс правил гри, які детермінують межі діяльності 

економічних суб’єктів і створюють відповідне інституціональне середовище 

для розвитку різних фаз розширеного відтворення національного капіталу. У 

той же час необхідно формувати комплекс інститутів, які створюють умови 

для модернізації національного господарства та забезпечують умонтування в 

систему економічних пріоритетів кращих іноземних практик регулювання 

відтворювальних пропорцій та регулювання міжгалузевих співвідношень. 

Такий комплекс інститутів має отримати необхідну формалізацію через 

прийняття низки нормативно-правових актів та розпорядчо-інструктивних 

документів, що створить умови для побудови сучасної інституціональної 

архітектоніки стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини.  

О.Федорчак переконаний, що «інституціональний механізм можна 

розглядати: і як «сукупність  інститутів», і  як «сукупність  зв’язків  між  

інститутами», і як «спосіб встановлення порядку», і як «процес обміну 

інформацією», і як «методологію впливу на інституціональне середовище», і 

як «послідовність певних етапів і фаз», і як систему правових норм» [192]. 

Такий підхід до визначення категорії «інституціональний механізм» 

заслуговує на увагу, оскільки в умовах змінності та волатильності 

кон’юнктури на цільових ринках підвищується вагомість швидкості 

інформації, яка надходить різних категорій виробників продовольчих товарів. 

Інтенсивність інформаційних потоків дозволить уникнути асиметричності 

інформації та вирівняти умови господарювання для різних категорій 

виробників продовольства.   

На думку О.Гордєєва, «модель інституціонального  механізму має 

включати: суб’єктно-об’єктну та структурно-функціональну взаємодію всіх 

залучених акторів; єдність інтегральної та диференційованих цілей, методів, 
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засобів, форм та результатів дії; блоки формування, моніторингу та 

коригування інституціональних вимог як в уже існуючих, так і в тих 

інститутах, що створюються» [49]. В умовах неусталеності регуляторних 

інститутів, що має місце в практиці державного регулювання економічних 

відносин в Україні, саме забезпечення результативності суб’єктно-об’єктної 

взаємодії регуляторних органів та економічних агентів забезпечує критично 

необхідні інституціональні передумови для розширеного відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу господарського комплексу. В той же час 

О.Гордєєв вказує на «основну функцію інституціонального механізму, яка 

полягає в максимальному узгодженні та збалансуванні розмаїття інтересів та 

вигод кожного із акторів. На його думку, практикою державотворення 

накопичено чимало різних методів та інструментів такого врівноваження. 

Серед них найбільш дієвими є: методи громадського регулювання інститутів; 

інструменти (норми та правила, регламенти та контракти, угоди та 

домовленості); структура – суб’єктна, об’єктна та функціональна» [49].  

Для забезпечення належного урівноваження інтересів, коли це 

стосується використання активів публічного сектора, найбільш дієвими 

методами є контракти та угоди, в першу чергу угоди публічно-приватного 

партнерства, які з однієї сторони зберігають активи у комунальній власності, 

а з іншої – дозволяють залучати інвестиції приватних підприємницьких 

структур як резидентів, так і нерезидентів. Для сектору переробно-харчових 

виробництв створення інституціонального механізму інвестиційної 

діяльності має бути зорієнтованим на удосконалення системи регулювання 

відтворювальних пропорцій у переробному сегменті національного АПК. 

Така система регулювання має зорієнтовувати підприємства харчової 

промисловості на пошук джерел зовнішніх та внутрішніх приватних 

інвестицій, які у підсумку дозволять зменшити рівень спрацювання основних 

виробничих засобів. 

Інституціональний механізм є важливим елементом інституціонального 

середовища, яке визначає комплекс стимулів інвестиційної активності у 
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переробному сегменті агропромислового комплексу. Інституціональне 

середовище стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-

харчових виробництв охоплює комплекс інститутів та інституцій, що 

визначають межі діяльності суб’єктів агропродовольчого підприємництва 

(рис. 1.2). 

Характерною ознакою інституціонального середовища стимулювання 

інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв є 

несформованість інститутів-організацій та квазіринковість інститутів-правил 

інвестування, що згортає потенціал інвестування проектів модернізації та 

реконструкції основаного капіталу сектору переробно-харчових виробництв 

за рахунок внутрішніх джерел (прибуток та амортизаційний фонд). Серед 

організацій, що форсують інвестиційний процес в Україні, основне значення 

належить підприємницьким структурам-резидентам і тому саме вони повинні 

мати найбільшу частку в структурі капітальних інвестицій. 

Негативним моментом інвестування проєктів оновлення матеріально-

технічної бази переробки сільськогосподарської сировини є те, що 

інституціональні інвестори відіграють мінімальну роль в інвестиційному 

забезпеченні залучення сільськогосподарської продукції у відтворювальний 

процес. Повільними темпами відбувається інвестування проєктів оновлення 

та модернізації суб’єктів агропромислового підприємництва за рахунок 

джерел банківських та інші фінансово-кредитних установ, які у закордонній 

практиці виступають основними інвестиційними донорами розвитку 

виробничого підприємництва. Прикметною рисою інвестиційного процесу в 

Україні є також символічна роль урядів іноземних держав, що пов’язано з 

низьким рівнем інвестиційної привабливості національного господарства та 

відсутністю належного регуляторного впливу держави на процеси 

інвестування проєктів модернізації реального сектору економіки.  

 



 

 

5
2
 

 

Рис. 1.2. Інститути та пріоритети інвестування у сфері переробки сільськогосподарської сировини (сформовано 

автором) 

Інституціональне середовище інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської 

сировини 

інститути-правила інститут-організації 

- інституціональні інвестори; 

- банківські та інші фінансово-кредитні установи; 

- національний уряд та уряди іноземних держав; 

- міжнародні фінансові організації; 

- підприємницькі структури-резиденти та нерезиденти; 

- інші. 

 

- стереотипи поведінки; 

- інвестиційний клімат; 

- суб’єктно-об’єктна база інвестиційної діяльності; 

- форми інвестування; 

- підприємницька етика; 

- корпоративна культура інвестування. 

 

Трансформація інститутів інвестування 

- подолання інституціональних розривів; -    усунення інституціональних пасток; -    трансплантація інститутів;  

-  конвергенція міжнародних та вітчизняних інститутів; 

- подолання асиметричності інформації; -   уникнення опортуністичної поведінки; -    формування сучасної матриці інвестування. 

 

Форми концентрації капітальних та фінансових інвестицій 
- створення об’єднань підприємницьких структур; -    випуск дольових та боргових цінних паперів; 

- формування фінансово-промислових груп на основі інтеграції промислового та банківського капіталу; 

- реалізації угод публічно-приватного партнерства; -    створення спільних підприємств; -    поглинання та злиття; 

- передача прав користування матеріальними активами; -    інституціоналізація форм венчурного інвестування. 

 

Секторальні складові переробки сільськогосподарської сировини 

переробка сільськогосподарської 

сировини в секторі аграрного бізнесу 

переробка сільськогосподарської 

сировини в секторі переробно-харчових 

виробництв 

утилізація відходів 

сільськогосподарського виробництва та 

харчової промисловості 



 

 

53 

Ще більш ускладненим є функціонування інститутів-правил 

інвестування, що проявляється у несформованості стереотипів поведінки 

суб’єктів інвестиційного ринку та надмірній уніфікованості форм 

інвестування. Не забезпечується традиційна для високорозвинених країн 

суб’єктно-об’єктна база інвестиційної діяльності, що не дозволяє повною 

мірою залучити потенційні канали інвестування проектів модернізації і 

реконструкції переробних виробництв. Надзвичайно низьким рівнем 

відзначається підприємницька етика та корпоративна культура інвестування, 

що у підсумку погіршує інвестиційний клімат та призводить до втрати 

Україною потенційних джерел залучення додаткових інвестицій.  

Необхідною умовою побудови сучасної інституціональної 

архітектоніки стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-

харчових виробництв є трансформація існуючих інститутів. Трансформація 

передбачає вирішення комплексу проблем, зокрема усунення 

інституціональних розривів, які з’явилися між законодавчо-оформленими 

інститутами інвестування та їх практичним впровадженням в практику 

інвестування проектів розбудови сфери переробки сільськогосподарської 

сировини. Важливою складовою перебудови інститутів інвестування в 

теперішніх умовах є скасування інституціональних пасток, які виникають 

внаслідок недотримання базових положень податкового та господарського 

законодавства в практиці регулювання діяльності суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва. 

Практика показує, що повільними темпами проходить зближення 

міжнародних та вітчизняних інститутів інвестиційного процесу, що потребує 

здійснення трансформаційних змін, щоб побудувати інституціональне 

підґрунтя для умонтування в інституціональне середовище інвестиційної 

діяльності у секторі переробно-харчових виробництв тих інститутів, які 

забезпечили б результативне інвестування процесів оновлення індустрії 

переробки сільськогосподарської сировини та утилізації рослинних та 

тваринних відходів. Також необхідною передумовою масштабної 
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трансформації інститутів інвестування є усунення проявів асиметричності 

інформаційних потоків, які надходять до різних категорій господарських 

структур і в підсумку призводять до того, що окремі виробники харчових 

продуктів не отримують необхідного доступу до вітчизняних та іноземних 

інвестицій.  

«Вузьким місцем» інвестиційних процесів у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини є опортуністична поведінка господарських 

структур, які внаслідок свого домінуючого положення на інвестиційному 

ринку проводять дискримінаційну політику по відношенню до інших 

учасників, що призводить до згортання конкурентних засад інвестування і 

посилює брак інвестиційних ресурсів у переробному сегменті національного 

АПК. Вагомою складовою перебудови інститутів інвестування має стати 

формування комплексної матриці інвестиційного процесу, яка включатиме 

комплекс інститутів, а також виокремлюватиме формальні та неформальні 

інститути, що в підсумку забезпечить нарощення інвестиційних вливань у 

різні види агропродовольчого підприємництва.  

Перебудова інституціонального середовища стимулювання 

інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв має 

доповнюватися документальною та реальною імплементацією сучасних форм 

концентрації капітальних та портфельних інвестицій через формування 

об’єднань підприємницьких структур, які даватимуть можливість 

забезпечувати максимально можливе комплексне використання 

сільськогосподарської сировини. Конкурентною перевагою серед 

різноманітних об’єднань підприємницьких структур відзначаються 

фінансово-промислові групи, які сформовані на основі поєднання 

промислового та банківського капіталу, що в підсумку дає можливість 

частково усунути інвестиційний дефіцит та нарощувати інвестиційні потоки 

за рахунок диверсифікації джерел інвестування. Для переважної більшості 

новостворених об’єднаних територіальних громад сектор переробно-

харчових виробництв є базовою ланкою, тому його розвиток має 
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забезпечуватися за рахунок поєднання зусиль органів місцевого 

самоврядування та підприємницьких структур на основі укладання угод 

публічно-приватного партнерства. Тому необхідно законодавчо оформити 

різноманітні види публічно-приватного партнерства стосовно переробки 

сільськогосподарської сировини та утилізації рослинних та тваринних 

відходів. 

Однією з основних причин низької інвестиційної активності в Україні є 

нерозвиненість фондового ринку. Тому необхідна подальша структуризація 

вітчизняного фондового ринку через розширення емісії дольових та боргових 

цінних паперів, що дасть можливість запустити традиційний для ринкової 

економіки механізм залучення фінансових інвестицій. Імплементація 

кращого іноземного досвіду інвестування стане можливою шляхом 

формування спільних підприємств, що в умовах зростаючого попиту на 

сільськогосподарську сировину та готові харчові продукти дасть змогу 

наростити інвестиційні потоки в переробку сільськогосподарської сировини і 

на порядок збільшити виробництво продукції з високою доданою вартістю.  

Формуючи інституціональне середовище для відповідних форм 

концентрації капітальних та портфельних інвестицій необхідно виходити із 

галузевих особливостей переробки сільськогосподарської сировини, що 

значною мірою визначає необхідність диверсифікації інвестиційних потоків. 

Першочергового значення при цьому набуває налагодження переробки 

сільськогосподарської сировини на базі виробників сільськогосподарської 

продукції, де в останні роки спостерігається в цілому значне підвищення 

рівня капіталізації бізнесу і відповідно зростають прибуткові надходження. У 

секторі переробно-харчових виробництв та у сфері утилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва та харчової промисловості необхідною 

є трансформація базисних та похідних інститутів інвестування, щоб створити 

умови для суттєвого нарощення інвестиційних вливань як за рахунок 

іноземних, так і вітчизняних джерел.  
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Досвід розвинених країн показує, що в першу чергу доцільно 

створювати інституціональне підґрунтя для формування спільної основи 

інвестування через взаємовигідну схему або первинну модель інвестиційного 

забезпечення, яка культивує наступні відтворення капіталу у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, зокрема у сфері утилізації харчових 

відходів. 

З огляду на сказане, перспективна інституціональна матриця має 

забезпечувати взаємопов’язане функціонування основних суспільних 

підсистем сектору переробно-харчових виробництв – нормативно-

законодавчої системи, екзогенного ринкового середовища і процесу 

інвестування оновлення та модернізації основного капіталу суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва (рис. 1.3). Треба враховувати 

надзвичайно важливий момент, що в економіці, де превалюють інститути 

приватної власності, найманої праці, конкуренції, безперервного обміну 

матеріальних цінностей, ресурсів послуг, прав на їх використання, 

першочергове значення приділяється надходженням прибутку і його 

максимізації.  

Виходячи з цих міркувань, напрошується висновок про те, що процес 

інвестування в сектор переробно-харчових виробництв являє собою 

специфічну базову суспільну цінність, що знаходить свій прояв в домінуючій 

ідеї програмування інвестиційного процесу. Така ідея являє собою базовий 

концепт вибору напряму та пріоритетів фінансування капітальних інвестицій. 

Для усіх фаз суспільного відтворення домінуюча ідея виступає підставою для 

прийняття інвестиційних рішень про напрями використання фінансових 

ресурсів та створення додаткових потужностей в переробно-харчових 

виробництвах через формування нових інституціональних форм концентрації 

капіталу.  

Досвід функціонування ринкових економічних систем показує, що 

ринкові економічні системи – це такі системи, в яких основним інститутом є 

приватна власність, що детермінує характер взаємовідносин в 
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інституціональному середовищі в цілому. Основний базовий інститут 

(інститут приватної власності) означає, що особи або організації, які 

володіють своєю власністю (акціонерним капіталом), мають усю повноту 

прав і відповідальності за її володіння, користування і розпорядження, що 

також визначає весь спектр прав користування активами переробно-харчових 

виробництв. Відправним пунктом також має бути розуміння того, що 

приватна власність на засоби виробництва і на робочу силу формує інститут 

найманої праці, що водночас потребує застосування принципів соціальної 

відповідальності бізнесу.  

Прикметною рисою інвестиційного процесу виступає циклічність. 

Саме циклічний характер інвестиційного процесу забезпечує основу для 

подальшого нарощення інвестиційних вливань та удосконалення схеми 

відносини в інституціональній матриці, яка сформувалася у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Інституціональна матриця інвестування в секторі 

переробно-харчових виробництв (сформовано автором) 

Середовище інвестування  
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Підбір такого роду стимулів має базуватися на ідентифікації основних 

проблем розвитку основних підгалузей сектору переробно-харчових 

виробництв, в першу чергу харчової промисловості. Харчова промисловість є 

базовою ланкою сектору переробно-харчових виробництв національної 

економіки і охоплює значну кількість підгалузей, які відрізняються 

виробничо-технічними та ресурсними особливостями, які фактично і 

визначають проблеми їх функціонування.  

Зокрема основними проблемами розвитку м’ясної та м’ясопереробної 

промисловості виступають: 

 брак сировини вітчизняного виробництва; 

 залежність від імпорту м’яса та м’ясних субпродуктів; 

 значні обсяги ввезення некондиційної м’ясної сировини; 

 нерегульована діяльність посередників на ринку м’яса; 

 перегини в структурі виробництва основних видів м’ясної сировини 

(ВРХ, свині, птиця);  

 високий рівень затратності виробництва м’ясної сировини. 

Розвиток молочної промисловості відзначається наступними 

проблемами: 

 висока енергозатратність; 

 невідповідність виробничо-технічної бази виробництва сирого 

молока та молокопродуктів технічним регламентам та стандартам ЄС; 

 значна частка фальсифікату; 

 велика кількість некондиційної молочної сировини в секторі 

особистих селянських господарств. 

Цукрова галузь відзначається наступним спектром проблем: 

 низький техніко-технологічний рівень переробки цукрового буряка; 

 цінові перегини між цукровою тростиною та цукровим буряком; 

 нерозвиненість інфраструктури зберігання цукрових буряків; 
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 низький рівень ефективності утилізації відходів буряко-цукрового 

виробництва. 

Борошномельно-круп’яна промисловість характеризується такими 

проблемами на сучасному етапі соціально-економічного розвитку: 

 значна залежність від кон’юнктурних коливань на світовому ринку 

борошна та круп; 

 «ножиці цін» між сировиною та готовою продукцією; 

 низький рівень переробки борошна та круп; 

 високий рівень експортної спрямованості зернопродуктового 

підкомплексу національного АПК; 

 монополізація ринку зернових та недобросовісна конкуренція на 

даному ринку; 

 залежність від ефективності діяльності суміжних галузей; 

 інституціональна неупорядкованість резервних закупівель та 

інтервенцій; 

 значна залежність урожайності зернових від погодних умов та 

кліматичних перепадів; 

 використання в процесах переробки зернових та круп застарілих 

технологій і обладнання; 

 відсутність сучасних методів контролю якості готової продукції. 

Основними проблемами розвитку хлібопекарської промисловості 

виступають: 

 неврегульованість цінової політики держави на хліб та хлібобулочні 

вироби; 

 повільне впровадження сучасного пакувального матеріалу для 

пролонгації свіжості хліба та хлібобулочних виробів; 

 більшість хлібозаводів потребують модернізації, реконструкції та 

технічного переоснащення; 

 мляве впровадження сучасного енергозберігаючого обладнання. 
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Основними проблемами розвитку кондитерської промисловості є:  

 високий рівень матеріаломісткості виробництва кондитерської 

продукції;  

 значна чутливість галузі до кон’юнктурних коливань на ринку цукру 

та какао-бобів; 

 висока чутливість до валютних ризиків; 

 вплив системи тарифних та нетарифних (квотних) обмежень ЄС на 

вітчизняну кондитерську продукцію; 

 проблеми з поверненням для експортерів ПДВ, що зумовлює дефіцит 

оборотних коштів; 

 нижчі від європейських питомі рівні споживання кондитерських 

виробів в середині країни; 

 ускладнені відносини виробників з роздрібними мережами; 

 низька платіжна дисципліна контрагентів; 

 співпраця з рітейлерами в умовах постійного товарного 

безвідсоткового довгострокового кредитування. 

Олійно-жирова промисловість відзначається наступними проблемами: 

 незадіяні механізми стимулювання інноваційного оновлення 

підприємств; 

 надмірна експортна орієнтованість галузі; 

 низький рівень рециклінгу вторинної сировини; 

 високий рівень монополізації ринку продукції олійно-жирової 

промисловості; 

 недосконала система управління якістю та безпечністю продукції. 

У рибній промисловості найбільш актуальними є наступні проблеми: 

 надмірна зарегульованість державою розвитку галузі; 

 незадовільний стан відтворення водних біоресурсів; 

 високий рівень забруднення штучних та природних водойм скидами 

підприємств хімічної та металургійної промисловості; 
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 забруднення морського середовища внаслідок  корабельних аварій; 

 поширення браконьєрського вилову риби; 

 недотримання нормативних вимог щодо здійснення господарської 

діяльності та забудови на прибережних водоохоронних зонах; 

 спрацьованість рибозахисних та рибопропускних пристроїв на 

гідротехнічних об’єктах. 

У плодоовочевій промисловості найбільш актуальними є такі 

проблеми: 

 незначний термін придатності і швидкий характер псування більшості 

видів продукції; 

 відсутність сучасної великооптової торгівлі овочами; 

 низький рівень розгалуженості мережі овочесховищ в місцях 

концентрації підприємств овочівництва; 

 нерегульована діяльність посередників, що призводить до цінових 

перегинів між закупівлею та збутом овочів; 

 висока частка імпортної продукції в торгових центрах та 

спеціалізованих магазинах, яка відзначається ціновими перевагами та 

кращим зовнішнім виглядом; 

 низький рівень заходів по охолодженню та пакуванню продукції. 

Крохмале-патокова промисловість пов’язана з наступними 

проблемами: 

 повільне впровадження сучасних високоефективних та екологічно-

безпечних технологій; 

 розбалансованість крохмалевих виробництв у зв’язку з переходом від 

використання картопляної сировини до використання кукурудзи; 

 значні втрати побічного продукту (глютену) при переробці кукурудзи; 

 50-відсотковий вихід крохмалю на підприємствах, які здійснюють 

переробку кукурудзи; 

 незадовільний рівень переробки кукурудзи на крохмальну патоку. 
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Консервна промисловість характеризується такими основними 

проблемами: 

 перманентне коливання цін (подорожчання) на неосновну сировину 

(олії); 

 коливання оптових та роздрібних цін на плодоовочеву консервацію; 

 значна залежність від рівня платоспроможності населення; 

 низький рівень споживання населення плодоовочевої продукції; 

 значний неформальний сегмент виробництва плодоовочевої 

продукції. 

У спиртовій промисловості основними проблемами розвитку 

виступають: 

 порівняно невисокий рівень ефективності використання відходів 

виробництва (барди, вуглекислого газу); 

 завищений рівень собівартості харчового етилового спирту через 

надмірне податкове навантаження; 

 незадовільна політика структурної перебудови галузі; 

 низький рівень завантаженості виробничих майданчиків; 

 відсутність формальної кооперації з виробниками сировини для 

виробництва спирту; 

 недобросовісна конкуренція на ринку спиртовмісних виробів; 

 млява реакція галузі на потреби фармацевтичної промисловості. 

Основними проблемами розвитку виноробної промисловості 

виступають: 

 скорочення площ виноградників та старіння виноградних насаджень; 

 повільне створення комплексних виноробно-виноградарських 

підприємств в районах традиційної виноградарської спеціалізації; 

 порівняно тривалий цикл відтворення у виноградарстві; 
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 порівняно вищий з іншими ланками сільського господарства термін 

окупності відновлення виноградних насаджень і ведення виноградарства 

взагалі; 

 мляве залучення довгострокових інвестицій; 

 незадовільна державна політика щодо бюджетної підтримки 

виробництва садивного матеріалу; 

 низький техніко-технологічний рівень  використання засобів захисту 

та удобрення виноградників; 

 надмірні обсяги винної продукції та винних матеріалів; 

 окупація традиційного регіону виноградарства – Криму.  

У пиво-безалкогольній промисловості основними проблемами є: 

 сезонне та кон’юнктурне підвищення цін на сировину; 

 низький рівень якості продукції окремих виробництв; 

 введення додаткових обмежень для виробників пива; 

 надмірне зростання ставки акцизного збору; 

 зниження в останні роки технічних та рецептурних вимог до якості 

пивної сировини і відповідно готової продукції; 

 додаткові бар’єри в ребрендингу пивної продукції; 

 збитковість малих виробників пива. 

Харчова промисловість у зв’язку із своєю багатофункціональною 

спрямованістю відзначається широким спектром проблем, які необхідно 

враховувати при розробці регуляторного механізму стимулювання 

інвестиційної діяльності. Найбільш поширеними проблемами для більшості 

підгалузей харчової промисловості виступають: високий рівень спрацювання 

основного та допоміжного виробничого устаткування; надмірна сировинна 

спрямованість; значна залежність від цінових коливань на глобальному 

ринку продовольства; незадовільний рівень споживання продукції харчової 

промисловості в середині країни. Врахування цих проблем має виступати 
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відправною точкою у виборі методів, форм та джерел інвестиційного 

забезпечення переробки сільськогосподарської сировини. 

 

 

 

1.3 Вітчизняна практика та іноземний досвід стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської 

сировини 

 

Проблемні моменти застосування підойм для стимулювання 

інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв, в тому 

числі і на основі використання іноземного досвіду, піднімаються в працях 

українських вчених, зокрема О.Варченко, О.Гаврилюка, Т.Колесник, 

Ю.Лупенка, Л.Рибіної, М.Стариченко, І.Траханова. Основна увага 

акцентується на проблемах інституціоналізації комплексу стимулюючих 

інструментів, які прискорять поступове нарощення інвестиційних вливань в 

оновлення матеріально-технічної бази переробки сільськогосподарської 

сировини, а також забезпечать запровадження сучасних методів та 

технологій зміни матеріально-речової субстанції сільськогосподарської 

сировини.  

Зокрема, інвестиційну політику в аграрному секторі, на думку 

М.Однорог, «слід здійснювати на основі наступних принципів: послідовне 

збільшення частки власних коштів підприємств у загальному обсязі 

капітальних вкладень; розширення практики спільного державно-

комерційного фінансування проектів; посилення контролю з боку держави за 

цільовим витрачанням коштів державного бюджету, спрямованих на 

інвестиції; розширення практики страхування і гарантування підтримуваних 

державою інвестиційних проектів; стимулювання іноземних інвестицій» 

[143-146]. Приведені принципи повною мірою охоплюють прикладний 

аспект інвестування і зорієнтовані на активізацію внутрішніх джерел 

фінансування капітальних вкладень, а також передбачають важливий аспект 
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стимулювання залучення інвестицій – страхування інвестиційних ризиків. 

Але в умовах інтернаціоналізації та глобалізації інвестиційних потоків, 

зокрема в агропродуктових ланцюгах доданої вартості, вони мають бути 

доповнені принципами, які передбачають диверсифікацію форм 

інвестування, зокрема нарощення обсягів портфельних інвестицій.  

Виходячи з базових трендів на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції та вагомості впливу трансакційних витрат на ефективність 

діяльності суб’єктів аграрного підприємництва і конкурентоспроможність 

сільськогосподарської і харчової промисловості, фактором стимулювання 

активізації інвестиційної діяльності розглядається агропромислова 

інтеграція. Для активізації інвестиційної діяльності, на переконання 

І.Траханова, «особливе значення має розвиток інтеграційних процесів у сфері 

агропромислового виробництва. Створення аграрно-промислових 

підприємств, характерною особливістю яких є замкнуте коло виробничого 

процесу, що органічно поєднує виробництво, переробку, зберігання і 

реалізацію готового продукту, значно прискорює вкладення капіталу для 

примноження прибутку» [189]. Формування агропродуктових ланцюгів 

замкненого циклу виробництва дійсно є важливим чинником інвестиційної 

привабливості, оскільки унеможливлює ризики недоступності або ж значного 

подорожчання сільськогосподарської сировини для переробних виробництв, 

які виробляють левову частку продукції з високою доданою вартістю і 

виступають інноваційним ядром корпоративно-кластерних агропромислових 

об’єднань. 

Комплексністю відзначається підхід Л.Рибіної стосовно формування 

сучасної системи стимулювання інвестиційної діяльності, який розглядає 

необхідність наявності податкових, майнових, фінансово-кредитних та 

інфраструктурних стимулів та передумов, які формують мобільні канали 

інвестиційних потоків. Зокрема, Л.Рибіна переконана, що «інвестиційна 

сільськогосподарська політика повинна бути спрямована на: стимулювання 

інвестиційної активності шляхом встановлення пільгового оподаткування для 
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суб’єктів підприємницької діяльності, які інвестуються з внутрішніх джерел; 

розвиток іпотечних відносин; розвиток інвестиційно-інноваційної 

інфраструктури» [157]. 

Мають місце також підходи вчених, які перспективи нарощення 

інвестицій в аграрний сектор пов’язують із структурною збалансованістю 

сільськогосподарського виробництва, подоланням половинчатості та 

невизначеності в питаннях ринкового обігу сільськогосподарських земель, а 

також з інфраструктурним облаштуванням аграрних ринків. Для 

стимулювання припливу інвестицій в економіку регіонів, утворення 

інвестиційно-привабливого середовища й активізації інвестиційної 

діяльності, як зазначають О.Підвальна та Т.Колесник, «потрібно 

вдосконалювати структуру аграрної економіки, формувати ринок землі, 

запроваджувати іпотечне кредитування підприємств АПК, удосконалювати 

ринкову інфраструктуру аграрного сектору та систему управління й 

мінімізації ризиків» [149]. 

М.Стариченко та О.Варченко виділяють «економічні, інвестиційні та 

галузеві пріоритети, які визначають масштаби, темпи та обсяги 

інвестиційних вливань в аграрний сектор. До економічних пріоритетів вони 

відносять: стимулювання внутрішнього платоспроможного попиту 

населення; забезпечення пріоритету на внутрішньому продовольчому ринку 

вітчизняним товаровиробникам за допомогою податкових пільг. 

Інвестиційними пріоритетами за їх версією є: здійснення структурної 

перебудови сільського господарства в напрямку технічної та технологічної 

модернізації. До галузевих пріоритетів відносять: забезпечення бюджетного 

фінансування стратегічних галузей сільського господарства» [180]. 

Аналізуючи практику інвестиційної діяльності, а також бачення 

окремих вчених щодо її активізації, необхідно констатувати наступне: 

збільшення обсягів капітальних вкладень в основні сегменти АПК (сільське 

господарство та переробка сільськогосподарської сировини) набуде 

необхідних масштабів при умові впровадження стимулів на 
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загальнонаціональному рівні (підвищення рівня зовнішнього та 

внутрішнього попиту на сільськогосподарську і харчову продукцію, що  

сприятиме збільшенню пропозиції даного виду продукції і відповідно 

прискорить зростання капіталізації переробно-харчових виробництв); 

прискорених темпів розбудови інфраструктури інвестиційного ринку, що 

забезпечить належні обсяги надходження в Україну портфельних інвестицій; 

посилення асоціативної, кооперативної та кластерної агропромислової 

інтеграції на базі сільськогосподарських підприємств та суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва, що суттєво збільшить обсяги продукції з 

високою доданою вартістю і в цілому призведе до росту капіталізації бізнесу, 

який здійснює не лише переробку сільськогосподарської сировини, але й 

утилізацію харчових відходів; диверсифікації форм, джерел, способів та 

методів інвестування розбудови індустрії переробки відходів 

сільськогосподарського виробництва та переробно-харчових виробництв на 

основі впровадження реінжинірингових та франчайзингових технологій.  

Саме диверсифікація джерел інвестування оновлення та модернізації 

матеріально-технічної бази переробно-харчових виробництв і має виступити 

основною передумовою інституціональних трансформацій у переробному 

сегменті національного АПК. Програмування інституціональних 

трансформацій має розпочатися шляхом удосконалення регуляторних актів. 

Досвід показує, що для значної кількості адміністративних районів, де 

сільськогосподарське виробництво було основною структуроутворюючою 

ланкою господарського комплексу, переробно-харчові виробництва 

формували структуроутворюючу платформу для розширеного відтворення 

суміжних виробництв. Повноцінний розвиток переробно-харчових 

виробництв створював сприятливе підґрунтя для кооперації з безпосередніми 

виробниками сільськогосподарської сировини. Саме цей фактор і виступав 

базовою передумовою соціально-економічного піднесення сільських 

територій. 
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Стагнація національної економіки, криза перехідного періоду та вплив 

глобальної фінансової кризи призвели до руйнації розгалуженої мережі 

переробно-харчових виробництв у більшості адміністративних районів у 

різних природнокліматичних зонах. Зменшення рівня завантаженості 

потужностей в секторі переробно-харчових виробництв призвело до 

структурних зрушень в галузі сільськогосподарського виробництва: 

переважна більшість великих сільськогосподарських товаровиробників 

почали переходити на вирощування експортоорієнтованих 

сільськогосподарських культур, згортаючи при цьому вирощування 

кормових культур та потенціал тваринницької галузі, особливо поголів’я 

великої рогатої худоби, що в підсумку згорнуло обсяги органічних добрив і 

вилилось у підвищений рівень хімізації сільськогосподарського виробництва. 

Така ситуація перетворила Україну в сировинний придаток розвинених країн, 

що деструктивним чином вплинуло на динаміку розвитку переробно-

харчових виробництв. 

Це у свою чергу посилює ризики, що полягають в тому, що високою є 

ймовірність відсутності реальних можливостей для розширеного відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу вітчизняного аграрного сектора, тим 

більше що поглиблення глобальної фінансової кризи вже частково 

дестабілізувало світовий ринок продовольчих товарів. Окремі країни 

скорочують посівні площі сільськогосподарських культур, інші – 

застосовують протекціоністські заходи для захисту вітчизняного ринку. 

Згортання ділової активності призводить до того, що світова економіка 

поступово рухається в стан перманентної кризи. В окремих країнах, через 

закриття кордонів для сільськогосподарських товаровиробників може 

загинути значна частина врожаю, що негативним чином вплине на 

ефективність діяльності виробників сільськогосподарської продукції. У такій 

ситуації опинилися, зокрема великі європейські постачальники 

продовольства і особливо фруктів, де посилений карантин внаслідок пандемії 

коронавірусу продовжили на невизначений термін. 



 

 

69 

Проявом виникнення сировинного перегину у відтворювальних 

пропорціях в аграрному секторі національної економіки є те, що у 2018 році 

порівняно з 2010 роком зменшується питома вага готових харчових 

продуктів в експорті сільськогосподарської та харчової продукції, а 

збільшується – в імпорті. Такого роду тенденції свідчать про поглиблення 

сировинної спрямованості розвитку національного АПК і демонструють 

зростання залежності від імпорту продовольчих товарів, виробництво котрих 

можна налагодити в середині країни. Зменшення частки готових харчових 

продуктів в аграрному експорті України говорить про те, що українські 

виробники не забезпечують посилення присутності на глобальних ринках 

продукції з високою часткою доданої вартості.  

Скорочення частки готових харчових продуктів в експорті 

сільськогосподарської і харчової продукції і збільшення її в імпорті також 

свідчить про те, що Україна все більше занурюється в стагнаційну кризу, 

зумовлено суттєвим посиленням сировинної спрямованості. З огляду на це, 

вагомою складовою національної аграрної політики та державної 

економічної політики в цілому є нарощення обсягів виробництва і відповідно 

експорту готових харчових продуктів, а також готових продуктів 

промислового та енергетичного призначення, виготовлених із 

сільськогосподарської сировини, що забезпечить нову якість 

відтворювальних пропорцій у переробному сегменті АПК. Також це дасть 

можливість сформувати замкнені цикли в агропродуктових ланцюгах, 

підвищити комплексність використання агроресурсного потенціалу та 

підвищити рентабельність діяльності суб’єктів агропродовольчого 

підприємництва.  

Для новостворених об’єднаних територіальних громад сфера 

переробки сільськогосподарської сировини однозначно виступає базовою 

ланкою регіонального господарського комплексу в цілому і забезпечує нову 

якість соціально-економічного піднесення, що в кінцевому підсумку 

забезпечить подолання висхідного тренду посилення сировинної 
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спрямованості аграрного експорту і переорієнтує національний АПК на 

виробництво продукції з високою доданою вартістю. Створити умови для 

надання додаткових імпульсів щодо введення нових потужностей по 

переробці сільськогосподарської сировини може запровадження спектра 

стимулів по залученню інвестицій в модернізацію та реконструкцію 

матеріально-технічної бази переробки сільськогосподарської сировини та 

утилізації харчових відходів.  

Пріоритетним стимулом може стати зменшення податкового тягаря 

при ввезенні високотехнологічного обладнання для переробки 

сільськогосподарської сировини, що зробить його доступним для більшої 

кількості переробно-харчових виробництв і дасть можливість переробляти 

все більшу кількість сільськогосподарської сировини, а також забезпечувати 

утилізацію харчових відходів для виробництва різних видів біологічного 

палива. За таких умов виробники готових харчових продуктів отримають 

можливість завоювати нові ринкові ніші, а також за рахунок утилізації 

харчових відходів підвищити капіталізацію бізнесу в цілому. 

Досягти проривних результатів в частині налагодження виробництва 

додаткових видів готових харчових продуктів можна за рахунок розширення 

переліку державних інвестиційних програм підтримки проектів 

налагодження переробки сільськогосподарської сировини на базі 

безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції через надання 

прямої та непрямої державної фінансової допомоги як для придбання 

необхідного обладнання, так і на впровадження передового іноземного 

досвіду побудови логістично-складських ланцюгів. Водночас держава має 

забезпечити уникнення проявів асиметричності інформації для різних 

категорій сільськогосподарських товаровиробників через забезпечення 

реальної роботи служб сільськогосподарського дорадництва.  

Сьогодні визріла необхідність нарощення обсягів інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників для відновлення 

посівних площ окремих технічних та кормових сільськогосподарських 
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культур і збільшення поголів’я великої рогатої худоби, що сформує 

передумови для підвищення рівня комплексності використання 

агроресурсного потенціалу. Це стосується відновлення посівних площ льону 

довгунця та багаторічних трав, що забезпечить стійкість агроландшафтів та 

упередить руйнацію ґрунтів.  

В окремих сегментах сектору переробно-харчових виробництв 

сформувалися умови для введення додаткових потужностей за умови 

активізації інвестиційної діяльності як в частині модернізації, реконструкції 

та технічного переоснащення основного капіталу підприємств харчової 

промисловості, так і в частині впровадження передових технологій утилізації 

вживаної сільськогосподарської сировини. Збільшення інвестиційних потоків  

в переробний сегмент національного АПК потребує застосування зі сторони 

держави стимулюючих регуляторів. Враховуючи кращу закордонну практику 

та результати критичного аналізу теоретичних підходів вітчизняних вчених, 

такими спектрами методів та інструментів виступають: фіскальні, бюджетні, 

цінові, кредитні та митні регулятори. Виходячи з основних трендів 

глобалізації світових ринків сільськогосподарської сировини та готових 

харчових продуктів, при обґрунтуванні специфікації методів та інструментів 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини необхідним є врахування впливу 

кон’юнктури глобальних ринків на формування агропродуктових ланцюгів в 

регіонах України (рис. 1.4).  

Оцінюючи кон’юнктурні коливання на глобальних ринках 

продовольства, необхідно виходити з того, що в середині країни варто 

забезпечувати максимальну замкненість циклів в агропродуктових ланцюгах, 

щоб зменшити вихід кінцевої продукції з низькою доданою вартістю і 

збільшити випуск готових харчових продуктів, вироблених на основі 

поглибленої переробки сільськогосподарської сировини. Мала кількість 

замкнених циклів в агропродуктових ланцюгах більшості регіонів  
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Рис. 1.4. Набір методів та інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв (сформовано автором) 

Ендогенні детермінанти 
- формування замкнених циклів в агропродуктових ланцюгах; 

- підвищення рівня комплексності використання 

сільськогосподарської сировини; 

- зростання рівня капіталізації агропромислового виробництва; 

- диверсифікація розвитку переробних ланок національного 

АПК; 

- активізація сектору переробно-харчових виробництв в 

сільській місцевості як важливої передумови територіального 

комплексоутворення 

 

Екзогенні детермінанти 
- загострення глобальних проблем продовольчого 

забезпечення; 

- збільшення частки енергії, яка виробляється з відновних 

джерел; 

- боротьба з кліматичними змінами; 

- входження в агропродовольчі ланцюги доданої вартості; 

- впровадження нових технологій у переробно-харчових 

виробництвах 
 

Методи та інструменти стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті агропромислового 

виробництва 

фіскальні: 

- особливий режим 

справляння ПДВ; 

- пільги при сплаті 

податку на прибуток; 

- звільнення від сплати 

земельного податку 

- податкові канікули 

бюджетні 

- цільове бюджетне 

фінансування; 

- державне 

замовлення; 

- фінансування на 

основі реалізації угод 

публічно-приватного 

партнерства 

- дотування 

 

кредитні 

- компенсація частини 

процентних ставок 

комерційних банків 

- кредитні канікули  

- пролонгація позик; 

- перекредитування 

митні 

- звільнення від 

ввізного мита;  

- звільнення від сплати 

ПДВ; 

- оподаткування за 

нульовою ставкою 

ПДВ 

- уникнення 

подвійного 

оподаткування 

цінові 

- встановлення 

мінімальних цін на 

продукцію; 

- державні закупівлі; 

- недопущення 

монополізації ринку; 

- введення граничних 

нормативів 

рентабельності 
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України поглиблює сировинну спрямованість регіональних агропромислових 

комплексів, що не забезпечує належних темпів соціально-економічного 

піднесення.  

Серед специфікації ендогенних впливів важливо також враховувати 

необхідність підвищення рівня комплексності використання агроресурсного 

потенціалу, щоб максимальною мірою зменшувати непродуктивні втрати 

сільськогосподарської сировини і забезпечувати ефективну утилізацію 

рослинних та тваринних відходів, зокрема тих відходів, які створюються у 

процесі заготівлі сільськогосподарської сировини в різних категоріях 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Врахування різноманітних впливів ендогенного та екзогенного 

спрямування дасть можливість забезпечити зростання рівня комплексного 

використання рослинницької та тваринницької продукції. Базовим  

ендогенним фактором формування інструментарію стимулювання 

інвестиційної діяльності в переробному сегменті національного АПК є 

забезпечення підвищення рівня рентабельності виробничо-господарської 

діяльності, що створить умови для. нарощення обсягів інвестиційного 

забезпечення за рахунок диверсифікації джерел, методів та способів 

інвестування матеріально-технічної бази переробки сільськогосподарської 

сировини та утилізації відходів переробно-харчових виробництв.  

Враховуючи значні обсяги сільськогосподарської сировини, які 

виробляються в Україні і її видову різноманітність, вагомою ендогенною 

детермінантою активізації інвестиційного процесу в переробній ланці АПК 

виступає забезпечення диверсифікації розвитку переробних ланок, 

зорієнтованої на урізноманітнення номенклатури та асортименту готової 

продукції, виходячи із споживчих уподобань та потреб суміжних галузей як у 

глобальному, так і в національному масштабі. Визначаючи пріоритети 

стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті 

агропромислового виробництва, необхідно виходити з того, що розширене 

відтворення потенціалу переробно-харчових виробництв є за нинішніх умов 
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однією з найважливіших передумов територіального комплексоутворення у 

сільській місцевості. Це пов’язано з тим, що у сільській місцевості 

формуються основні сировинні потоки і має місце значна кількість вільної 

робочої сили, що робить сектор переробно-харчових виробництв найбільш 

пріоритетною ланкою сільського розвитку у найближчій перспективі.  

Критично необхідною екзогенною детермінантою, яку необхідно 

враховувати при виборі методів та інструментів стимулювання інвестиційної 

діяльності в секторі переробно-харчових виробництв, є врахування базових 

умов загострення глобальних проблем продовольчого забезпечення. 

Забезпечивши належну ідентифікацію глобальних проблем продовольчого 

забезпечення необхідно проектувати інвестиційні потоки у секторі 

переробно-харчових виробництв, що в решті-решт забезпечує структурні 

зрушення у всіх сегментах даного сектору. Тобто врахування глобальних 

проблем продовольчого забезпечення дасть можливість сформувати 

інституціональні передумови для фінансування модернізації та реконструкції 

регіональних агропромислових комплексів в сторону розширеного 

відтворення тих виробництв, які зорієнтовані на експорт готових харчових 

продуктів, а не на вивіз за межі країни сільськогосподарської сировини та 

залишків і відходів харчової промисловості.  

Виходячи з того, що Україна в останні роки стала територіальним 

базисом виробництва сільськогосподарської сировини, яка використовується 

для виробництва енергії за кордоном, при виборі пріоритетних методів та 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті 

агропромислового виробництва необхідно враховувати основні тренди 

розвитку світового ринку відновних джерел енергії. Це потрібно для того, 

щоб Україна поступово перетворювалася з глобального постачальника 

сільськогосподарської сировини енергетичного спрямування на глобального 

гравця, який здійснює виробництво енергії з відновних джерел. Це стане 

можливим за умови модернізації та реконструкції сегменту переробно-

харчових виробництв, зорієнтованого на переробку сільськогосподарської 
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сировини енергетичного спрямування та виробництво біодизелю, біоетанолу, 

біогазу та твердого біопалива в середині країни.  

В нинішніх умовах, коли в підтримці проектів виробництва енергії з 

відновних джерел має місце перегин в сторону вітроенергетики через 

застосування гіпертрофовано високого зеленого тарифу, перспективи 

налагодження виробництва перерахованих вище видів енергії з відновних 

джерел є нереалістичними. Вагомою екзогенною детермінантою активізації 

інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових виробництв виступає 

врахування базових умов формування глобальної конструкції боротьби з 

кліматичними змінами, що створить передумови для залучення додаткових 

інвестиційних ресурсів в рамках реалізації проектів боротьби з кліматичними 

змінами та стимулюватиме розвиток тих видів сільськогосподарського 

виробництва, які не забезпечують суттєвого збільшення викидів парникових 

газів.  

Однією з основних екзогенних детермінант, що може вирішальною 

мірою вплинути на динаміку інвестування сектору переробно-харчових 

виробництв в Україні, є входження вітчизняних товаровиробників в 

глобальні агропродовольчі ланцюги доданої вартості. Це фактично означає 

зміцнення позицій українських виробників сільськогосподарської та харчової 

продукції на світових ринках продуктів з високою доданою вартістю. 

Сьогодні Україна повною мірою не використовує свій наявний ресурсно-

виробничий потенціал для збільшення власної ніші на глобальному ринку 

готових харчових продуктів. Вагомою передумовою підвищення техніко-

технологічного рівня вітчизняних переробно-харчових виробництв і 

відповідно конкурентоспроможності готової продукції є швидке реагування 

на глобальні тренди упровадження нових технологій у переробно-харчових 

виробництвах. Досвід показує, що основними виробниками нових технологій 

виступають провідні транснаціональні корпорації, які функціонують на 

глобальному ринку продовольства.  
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В спектрі фіскальних інструментів стимулювання інвестиційної 

діяльності в переробному сегменті агропромислового виробництва слід 

виділити податкові канікули, які передбачають встановлений законом термін, 

впродовж якого підприємства агропродовольчого сектору звільняються від 

сплати окремих видів податків або податків загалом для підвищення їх 

активності та збільшення частки сільськогосподарської сировини, що 

переробляється в Україні.  

Ефективним ціновим інструментом стимулювання варто розглядати 

встановлення мінімальних цін на продукцію. У випадку встановлення 

мінімальної ціни на рівні вище ринкової така політика матиме ефект, але це 

повинно супроводжуватися додатковими заходами, спрямованими на 

зменшення пропозиції і збільшення попиту на відповідний товар, щоб 

зменшити розрив між мінімальною та ринковою цінами. Держава може: а) 

викуповувати надлишки продукції; б) обмежувати пропозицію шляхом 

встановлення квот на виробництво; в) стимулювати збільшення попиту 

шляхом обмеження доступу до товарів-замінників. 

В спектрі цінових інструментів стимулювання виокремлюються 

державні закупівлі, що передбачають придбання замовником товарів, робіт і 

послуг у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі». 

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Закупівля може 

здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; 

конкурентний діалог; торги з обмеженою участю; переговорна процедура 

закупівлі. Водночас цінові стимули матимуть ефект в разі результативного 

застосування важелів антимонопольної політики. Тобто мова йде про підбір 

антимонопольних регуляторів щодо недопущення укрупнення суб’єктів 

господарської діяльності у сегментах переробно-харчової промисловості. 

При цьому доцільно використовувати такий ціновий інструмент як 

вставлення мінімальних або максимальних нормативів рентабельності, що 

закріплюються законодавчо для регулювання діяльності переробно-
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харчового сегменту з метою недопущення нестабільності та перегріву ринку 

харчової продукції. 

В спектрі кредитних інструментів варто розглядати кредитні канікули, 

які являють собою надання відстрочки платежу на погашення основної суми 

боргу або процентних ставок протягом певного періоду. Надається 

позичальнику в сфері переробно-харчової промисловості на обмежений час, 

передбачений у складеному з кредитором договорі. Зазвичай від 3 до 12 

місяців (у деяких випадках – до 2-х років) або на період реалізації 

інвестиційного проекту.  

Ефективною кредитною підоймою стимулювання інвестиційної 

активності в секторі переробно-харчових виробництв слід розглядати 

пролонгацію позик, яка передбачає продовження кредитного терміну і 

нарахування відсотків без стягування основної суми позики. У деяких 

випадках фінансові організації встановлюють певну вартість послуги на 

конкретну кількість днів (7, 15, 30 і т.д.). Продовження терміну договору 

кредиту є частиною програми лояльності МФО, яка дозволяє уникнути 

прострочень по позиках для переробно-харчової промисловості. Цей 

інструмент відіграє ключову роль в ситуаціях, коли агропродовольче 

підприємство не в змозі виконати свої зобов’язання перед кредитором з яких-

небудь причин.  

Кредитним інструментом стимулювання інвестиційної діяльності в 

секторі переробно-харчових виробництв є перекредитування, що дозволяє 

надання суб’єктам агропродовольчого комплексу нової позики з метою 

погашення ним попередньої або іншими словами «кредит на кредит». 

Рефінансування кредиту в Україні практикується, оскільки це одна з 

можливостей досягти з боржником компромісу. Насправді для банку 

домовитися про добровільне погашення боргу буде набагато дешевше. 

Враховуючи високий рівень інтеграції вітчизняного сектору 

переробно-харчових виробництв у світовий ринок продовольства варто 

розглядати можливість використання митних інструментів стимулювання 
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інвестиційних процесів, якими виступають: оподаткування за нульовою 

ставкою ПДВ та уникнення подвійного оподаткування.  

Оподаткування за нульовою ставкою ПДВ – це отримання суб’єтами 

господарської діяльності в переробно-харчовій промисловості вхідного 

податкового кредиту та відсутність зобов’язань щодо сплати податкових 

зобов’язань на ПДВ. Уникнення подвійного оподаткування – це або 

односторонні заходи, передбачені національним податковим законодавством, 

які застосовуються владою даної країни без узгодження з іншими державами, 

або багатосторонні заходи, які реалізуються за допомогою міжнародних угод 

та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. В Україні, як і в 

інших державах, поєднуються обидва ці заходи, які доповнюють один 

одного, але не можуть бути взаємозамінними. 

Однією з важливих передумов активізації інвестиційної діяльності у 

секторі переробно-харчових виробництв є імплементація передової іноземної 

практики диверсифікації виробничо-господарської діяльності підприємств, 

які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини. Одним з 

найбільш поширених трендів в цьому плані є налагодження виробництва 

біоетанолу як необхідного складника моторних палив згідно з тими 

вимогами, які пред’являються новими енергетичними індикаторами 

Європейського Союзу. В Україні сприятливі виробничо-технічні передумови 

для налагодження виробництва біоетанолу сформувалися на базі спиртових 

виробництв.  

Надати нових імпульсів інвестиційній активності у спиртовій галузі 

може налагодження виробництва біоетанолу на незадіяних виробничих 

площадках. Це стане можливим, якщо буде сформовано законодавчо-

нормативне підґрунтя, яке регламентуватиме обов’язковість добавок 

біопалива до паливних продуктів. Це з однієї сторони дозволить підвищити 

інвестиційну привабливість підприємств спиртової промисловості і тим 

самим на порядок збільшити надходження інвестицій, а з іншої – вирішить 
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багаторічну проблему забезпечення енергетичної безпеки країни через 

зменшення залежності від імпорту нафтопродуктів. 

Найбільш перспективний ринок для ймовірних вітчизняних виробників 

біоетанолу є ринок країн Європи (табл. 1.1). Перспективи розвитку 

виробництва та споживання біопалива в країнах ЄС, мають відповідні 

визначальні фактори розвитку біопаливної галузі, а саме: 

- пошук розумної альтернативи джерелам нафтового палива;  

- необхідність зменшення емісії парникових газів з метою запобігання 

глобальним змінам клімату;  

- наявність відповідної нормативно-законодавчої бази для розвитку 

виробництва біопалив; 

- ступінь сприятливості інвестиційного клімату (стабільність 

політичної ситуації, рівень захисту інвестицій, тощо). 

На основі поточного прогнозу економічного зростання Європейська 

Комісія (ЄК) відмічає, що транспортний сектор продовжуватиме зростати до 

2030 року. Очікується поліпшення ефективності транспортних засобів, 

зростання попиту на електромобілі, що значно зменшить використання 

бензину в довгостроковому періоді. У той же час прогнозується, що 

використання дизельного пального залишатиметься відносно стабільним у 

якості основного пального для важких транспортних засобів. 

Кліматичні зміни та вичерпність викопних вуглеводнів детермінують 

стратегію виробництва енергетичних продуктів і значною мірою впливають 

на енергетичний баланс країни, що визначає в кінцевому підсумку рівень 

енергетичної самодостатності країни та окремих регіонів. Необхідною 

передумовою зміцнення енергетичної самодостатності як на макро- так і на 

мікрорівні є впровадження енергозберігаючих технологій, що дасть 

можливість зменшити питомі енергетичні витрати у секторі матеріального 

виробництва і підвищити тим самим рівень конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції. Позитивний результати при цьому може бути  
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Таблиця 1.1 

Баланс виробництва та споживання етанолу, який 

використовується у якості  палива та сировини для хімічної індустрії в 

країнах ЄС у 2011-2018 роках 

Календарний рік 2011 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017f 2018f 

Приріст запасів 445 321 90 254 312 256 224 224 

Приріст запасів палива 407 282 55 217 274 209 178 191 

Виробництво 5,170 5,348 5,741 6,022 6,258 6,080 6,289 6,333 

Виробництво палива 4,392 4,658 5,000 5,253 5,316 5,165 5,340 5,380 

-з яких гідролізний (a)  

0 

 

0 

 

0 

 

50 

 

50 

 

50 

 

55 

 

60 

Імпорт 1,935 1,536 1,245 1,068 878 878 840 840 

Імпорт палива 1,285 886 595 418 228 228 190 190 

-з яких ЕТБЕ (b) 261 188 197 109 107 31 30 30 

Експорт 149 145 113 284 234 221 215 215 

Експорт палива 99 95 63 234 184 171 165 165 

Споживання 7,080 6,970 6,708 6,747 6,958 6,770 6,899 6,982 

Споживання палива 5,703 5,676 5,370 5,380 5,425 5,250 5,355 5,445 

Кінцевий запас 321 90 254 312 256 224 238 201 

Кінцевий запас палива 282 55 217 274 209 178 191 153 

Потужність виробництва, перше покоління 

Кількість заводів для 

очистки спирту 

68 70 71 71 71 71 71 71 

Виробнича потужність 7,759 8,468 8,480 8,600 8,480 8,230 8,230 8,290 

Використання потужності 

(%) 

67 63 68 69 73 73 76 76 

Виробнича потужність, гідролізний спирт 

Кількість заводів для 

очистки спирту 

0 0 0 1 1 1 2 2 

Виробнича потужність 0 0 0 50 50 50 55 60 

Виробництво побічних продуктів (c) (1,000 MT) 

Сухе зброджене зерно 2,932 2,962 3,223 3,457 3,569 3,535 3,617 3,648 

Кукурудзяна олія 86 136 148 157 163 158 165 168 

Використання сировини (1,000 MT) 

Пшениця 4,458 3,285 3,200 3,596 3,734 3,998 3,855 3,874 

Кукурудза 2,965 4,687 5,092 5,397 5,634 5,433 5,679 5,789 

Ячмінь 735 400 647 537 528 514 492 487 

Жито 692 367 790 831 775 631 786 771 

Тритікале 517 725 567 683 729 718 744 734 

Буряк цукровий 9,477 10,588 11,694 11,142 10,059 8,820 9,787 9,717 

Целюлозна біомаса 0 0 0 200 200 200 220 240 

Завоювання ринку (мільйонів літрів) 

Паливний етанол 5,703 5,676 5,370 5,380 5,425 5,253 5,354 5,443 

Автомобільний бензин 

114,708 106,928 103,307 103,014 105,170 101,669 98,168 94,667 

Частка змішаних палив (%) 5.0 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5 5.7 
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Джерела/Примітки: r = переглянутий / e = оцінка / f = прогноз EU FAS Posts. Початкові 

дані зібрані в МТ, потім переведені в літри з використанням коефіцієнту конверсії 1 МТ = 

1267 літрів для біоетанолу. Виробництво етанолу: статистичні дані Євростату, ePure та 

прогноз FAS Post. Виробнича потужність зазначена станом на 31 грудня кожного року. 

Використання етанолу: статистичні дані Єврокомісії, Євростату та прогноз FAS Post. 

Виробництво та експорт етанолу для промислових потреб оцінюється відповідно у 650 та 

50 мільйонів літрів на рік. Комерційні дані: див. Розділ «Примітки». (a) Для отримання 

додаткової інформації див. розділ «Перспективне біопаливо». (b) ЕТБЕ в мільйонах літрів 

етанолу. HS-код 29091910, ЕТБЕ містить 45 відсотків етанолу. (c) Дані недоступні, 

наведені вище цифри відображають оцінки EU FAS posts. Розрахункове виробництво 

побічних продуктів (теоретичний максимум) на основі розрахункового використання 

сировини для виробництва паливного етанолу. 

 

 

забезпеченим за рахунок застосування державою комплексу стимулів для 

використання альтернативних джерел енергії.  

У 2008 році Європейською Комісією (ЄК) прийнято перший 

енергетичний пакет юридичних заходів «Клімат та Енергетика», 

спрямований на досягнення 33 поставлених цілей до 2020 року, який вступив 

в силу з 2009 року. Одним із основних нормативних документів енергопакету 

– директивою 2009/28/ЄС (RED) визначено вихід на 20% використання 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), а також до 10% використання 

моторних біопалив на транспорті, як обов’язкові національні цілі. Директива 

стала головним нормативним документом щодо використання ВДЕ. Для 

кожної країни-члена ЄС визначено мінімальні цільові показники щодо 

розвитку ПДЕ для досягнення цільового загальноєвропейського показника 

20% по ЄС. 

При плануванні енергетичного балансу країни необхідно враховувати 

вплив на підприємства, що генерують енергію, комплексу інституціональних 

механізмів, які розроблені в ЄС і які довели свою обґрунтованість в 

передових країнах Старого Світу. У країнах Європейського Союзу тривалий 

період функціонують комітети, які розробляють стратегічні плани нарощення 

потенціалу відновних джерел енергії. Окремі комітети займаються 

проблемами формування індустрії виробництва різних видів біологічного 

палива, що здатне на порядок зменшити затрати підприємств на паливо та 
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енергію, оскільки енергія з відновних джерел, як правило, дешевша за 

енергію, що виробляється з викопних вуглеводнів. Важливою складовою 

регуляторного механізму в енергозабезпеченні виступає розробка критеріїв, 

які визначають рівень стійкості конкретних видів біологічного палива та 

динаміку викидів парникових газів при спалюванні тих чи інших видів 

біологічного палива.  

Згідно інформації «EU Biofuls Аnnual 2017» обсяги виробництва 

етанолу, який використовується у якості палива та сировини для хімічної 

індустрії в країнах ЄС у 2017 році становив 6 289 млн. літрів, що на 3,44 % 

більше, ніж у 2017 році. Згідно даних таблиць 1.2 та 1.3, виробництво 

етанолу для технічних цілей в країнах ЄС здійснюють 73 підприємства. 

Загальна виробнича потужність підприємств становить 8 285 млн. літрів 

етанолу обезводненого в рік.  

Таблиця 1.2  

Обсяги виробництва паливного етанолу в країнах ЄС у 2011-2018 роках 

Календарний 
рік 2011r 2012r 2013r 2014r 2015e 2016e 2017f 2018f 

Франція 846 829 995 1,018 1,039 1,040 1,040 1,040 

Німеччина 730 776 851 920 937 935 950 950 

Велико
-
британі
я 

89 215 278 329 538 660 815 885 

Угорщина 190 291 392 456 589 590 590 595 

Бельгія 400 410 451 557 557 570 570 570 

Нідерланди 275 451 524 520 563 445 530 565 

Іспанія 464 381 442 455 494 328 280 280 

Польща 174 218 242 181 220 240 255 265 

Австрія 216 216 223 230 223 230 230 230 

Всього 
4,392 4,658 5,000 5,253 5,316 5,165 5,340 5,380 

r = переглянутий / e = оцінка / f = прогноз; джерело: EU FAS Posts 

 

Виробничі потужності підприємств завантажені на 76%. Обсяг 

виробництва паливного етанолу в загальній структурі виробництва етанолу, 

який використовується у якості палива та сировини для хімічної індустрії 

складає 85%. Обсяги споживання етанолу, який використовується у якості 
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палива та сировини для хімічної індустрії в країнах ЄС у 2017 році становили  

6 899 млн. літрів, в тому числі паливного етанолу 5 355 млн. літрів. Імпорт  

технічного етанолу в країни  ЄС у 2017 році  становив 840 млн. літрів, в тому 

числі паливного етанолу 190 млн. літрів. Експорт технічного етанолу з країн 

ЄС у 2017 році становив 165 млн. літрів, в тому числі паливного етанолу 165 

млн. літрів.  

Таблиця 1.3 

Обсяги споживання паливного етанолу в країнах ЄС у 2011-2018 

роках 

Календарний рік 
2011 2012 2013r 2014r 2015r 2016e 2017f 2018f 

Німеччина 1,568 1,581 1,532 1,557 1,485 1,485 1,545 1,545 

Велико-
британія 823 981 1,038 1,041 997 960 950 935 

Франція 768 790 778 797 803 825 840 855 

Польща 319 275 286 261 302 330 330 335 
Нідерланди 292 244 246 254 281 305 325 330 
Італія 480 463 362 267 281 285 285 285 

Іспанія 443 395 337 371 375 253 260 260 
Швеція 399 406 354 327 320 230 220 220 

Всього 5,703 5,676 5,370 5,380 5,425 5,250 5,355 5,445 

r = переглянутий / e = оцінка / f = прогноз; джерело: EU FAS Posts 
 

Частка споживання паливного етанолу у загальній структурі 

споживання моторних бензинів в країнах ЄС у 2017 році зросла до 5,7%. 

Найбільші обсяги виробництва паливного етанолу у 2017 році були досягнуті 

у Франції (19,5% загального обсягу), Німеччині (17,8%), Великобританії 

(15,3 %), Угорщині (11,0%) та Бельгії (10,7%). В п’яти вищевказаних  країнах  

сконцентровано 74,3% всього виробництва паливного етанолу країн ЄС.  

Завдяки низьким цінам на сировину та обмежувальним заходам щодо 

імпорту біоетанолу, виробництво біоетанолу в ЄС протягом останнього 

періоду має тенденцію до зростання, однак у 2016 році виробництво 

біоетанолу в ЄС скоротилось через фінансові проблеми в секторі. Оператори 

ринку, що збільшують виробництво біоетанолу, розташовані в Німеччині, 

Великобританії, Нідерландах, Угорщині та Польщі. Надлишок біоетанолу в 



 

 

84 

прогнозованому періоді буде доступний в Угорщині, Бельгії, Нідерландах та 

Франції. 

Найбільшим споживачем в Європі паливного етанолу є Німеччина. 

Обсяг споживання паливного етанолу в 2017 році в Німеччині склав 28,9% 

від загального обсягу споживання країн ЄС. В трійці основних споживачів 

паливного етанолу в 2017 році країнами ЄС є Великобританія (17,7% 

загального обсягу) та Франція (15,7% загального обсягу). 

Практика енергетичного забезпечення потреб національних економік 

високорозвинених європейських країн засвідчила, що має місце поступове 

зростання споживання біоетанолу у передових економіках Старого Світу. 

Збільшення споживання біоетанолу пояснюється необхідністю скорочення 

викидів парникових газів на транспорті. Споживання біоетанолу зросло 

внаслідок введення обов’язкових біодобавок до моторних палив.  

Серед найбільших імпортерів паливного етанолу є Німеччина, 

Великобританія, Польша, Італія та Швеція. Очікується, що Німеччина і Італія 

залишаться основними ринками дефіциту в найближчі роки. Цінові 

коливання на технічний етанол в країнах ЄС є значними. За останні п’ять 

років ціна змінювалася від 700 дол. США за 1000 літрів до 450 дол. США за 

1000 літрів. Основна причина – зміна цін на основну сировину.  

На основі оцінки привабливості ринку біоетанолу необхідно зробити 

наступні висновки: 

1. Обсяги споживання біоетанолу в країнах Європи мають тенденцію 

до щорічного зростання завдяки визначених директивою 2009/28/ЄС (RED) 

цілей щодо впровадження у загальному споживанні відновлювального 

моторного палива для транспорту у розмірі 10%.  

2. Найбільш привабливими є експорт з України в країни Європи 

етанолу для хімічної індустрії та паливного етанолу. 

3. Найбільш перспективними ринками експорту етанолу, який 

використовується у якості палива та сировини для хімічної індустрії, є 

Польща, Німеччина, Італія, а також країни, які знаходяться в оптимальній 
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зоні для забезпечення стабільної, надійної та економічно обґрунтованої по 

вартості логістики відвантажень та доставки продукції до клієнта. 

Альтернативою поставок етанолу автомобільним та залізничним 

транспортом є перевезення морським шляхом через перевалку в торгівельних 

портах Южний, Миколаїв або Херсон. 

4. Обсяги споживання біоетанолу на внутрішньому ринку прогнозовано 

зростатимуть у зв’язку з обов’язковим виконанням Україною вимог 

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 

року в частині пункту 13 щодо впровадженню у загальному споживанні 

біопалива або іншого відновлювального палива для транспорту  у розмірі 

10%. 

Український ринок палива моторного альтернативного з вмістом 

біоетанолу та добавок (присадок ) на основі біоетанолу перебуває на етапі 

початкового розвитку. На даний час в Україні відсутня ефективна система 

стимулювання виробництва технічної продукції на основі біоетанолу 

(етанолу зневодненого) в інтересах національного товаровиробника.  

Україна має колосальний виробничо-технічний потенціал для 

налагодження виробництва біоетанолу. Це пов’язано з наявністю виробничих 

майданчиків спиртових виробництв, які є незадіяні на даний момент. Саме на 

базі цих майданчиків і може бути налагоджене виробництво біоетанолу з 

огляду на наявність значної кількості крохмалевмісної сировини, яка 

утворюється в результаті виробництва спиртовмісних речовин. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Встановлено, що інвестиційна активність в національній економіці 

не набула необхідних обертів у зв’язку з відсутністю належних стимулів, що 

спонукали б суб’єктів підприємницької діяльності забезпечувати 

диверсифікацію джерел, методів та способів інвестиційного забезпечення 
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оновлення, модернізації, реконструкції та технічного переоснащення 

основного капіталу виробничих підприємств. Особливою резонансністю 

відзначаються теоретико-методологічні підходи до формування системи 

стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових 

виробництв з огляду на те, що аграрний сектор в останні роки на порядок 

збільшив виробництво сільськогосподарської сировини.  

2. Встановлено, що домінанти стимулювання інвестиційної діяльності  

у сфері переробки сільськогосподарської сировини мають враховувати 

структурну будову сектору переробно-харчових виробництв, які 

відзначається територіальною та виробничо-технічною неоднорідністю. 

Вибір пріоритетів стимулювання інвестиційної діяльності у секторі 

переробно-харчових виробництв має здійснюватися на основі потенціалу 

нарощення сировинної бази, перспектив впровадження сучасних технологій 

та диверсифікації виробничої програми. Основною структурною ланкою 

сфери переробки сільськогосподарської сировини виступає харчова 

промисловість.  

3. Дослідження показали, що система стимулювання інвестиційної 

діяльності має базуватися на відповідному інституціональному середовищі, 

яке охоплює комплекс інститутів. Інститути-організації (інституціональні 

інвестори, банківські установи та інші інвестори) та інститути-правила 

(гарантії інвесторам, корпоративні права, специфікація форм власності та 

прав користування) формують інституціональне середовище стимулювання 

інвестиційної діяльності. Існуюче інституціональне середовище 

інвестиційної діяльності в Україні є недосконалим через відсутність 

законодавчо закріпленого пакета гарантій інвесторам, нерозвиненість 

фондового ринку, низьку інвестиційну привабливість окремих промислових 

та інфраструктурних об’єктів, а також асиметричність інформації для різних 

категорій інвесторів.  

4. Встановлено, що надзвичайно привабливим сектором для суттєвого 

нарощення інвестиційних вливань виступає переробно-харчова 
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промисловість, котра при збільшенні обсягів інвестування процесів 

модернізації та реконструкції основного капіталу здатна на порядок 

збільшити виробництво конкурентноспроможної продукції і відродити 

суміжні з нею галузі, що в підсумку забезпечить реальні зрушення в 

соціально-економічному розвитку регіонів аграрної спеціалізації. Тобто в 

даний момент модернізацію індустрії переробки сільськогосподарської 

сировини варто розглядати як один з основних пріоритетів активізації 

інвестиційної діяльності з огляду на наявні позитивні тренди в аграрному 

секторі національної економіки та глобальні виклики в частині забезпечення 

населення світу продовольством, а також потенційні можливості зменшення 

енергозалежності країни за рахунок виробництва твердого, рідкого та 

газоподібного біологічного палива на основі переробки відходів 

сільськогосподарського виробництва.  

5. Обґрунтовано, що суттєве нарощення інвестиційних вливань в 

сектор переробно-харчових виробництв стане можливим на основі 

інституціоналізації комплексу фіскальних, бюджетних, цінових, кредитних і 

митних методів та інструментів стимулювання інвестиційної діяльності у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини. Формування специфікації 

методів та інструментів стимулювання інвестиційної діяльності у секторі 

переробно-харчових виробництв має здійснюватися на основі ідентифікації 

екзогенних та ендогенних детермінант розвитку сфери переробки 

сільськогосподарської сировини. 

6. Встановлено, що одним з основних пріоритетів активізації 

інвестиційної діяльності в переробно-харчовому секторі АПК є налагодження 

виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках спиртових виробництв, 

що сприятиме підвищенню рівня капіталізації названих суб’єктів 

господарювання та дасть змогу підвищити рівень комплексності переробки 

сільськогосподарської сировини і зміцнити енергетичну незалежність 

України.  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Виробництво та реалізація продукції у секторі переробно-

харчових виробництв  

 

У структурі аграрного сектору України виокремлюється сільське 

господарство (сировинний сегмент) та сфера переробки 

сільськогосподарської сировини (переробний сегмент). Основу сировинного 

сегменту складають види діяльності, які здійснюють виробництво 

сільськогосподарської сировини, а переробного сегменту – підгалузі, що 

забезпечують первинну та поглиблену переробку сільськогосподарської 

сировини з метою виробництва харчових продуктів та товарів технічного 

призначення, а також енергетичних продуктів (різні види біологічного 

палива). Внаслідок загострення глобальних проблем забезпечення 

продовольством та високої волатильності на світовому ринку 

сільськогосподарської сировини сировинний сегмент національного АПК 

отримав значні імпульси для розширеного відтворення ресурсно-

виробничого потенціалу, що призвело до зміни сільськогосподарської 

спеціалізації окремих адміністративних областей. 

Каталізатором збільшення площі експортоорієнтованих культур стало 

зростання попиту на глобальних ринках у зв’язку з прийняттям нових 

енергетичних індикаторів, що передбачають збільшення виробництва енергії 

з відновних джерел, зокрема з відходів сільськогосподарського виробництва 

та переробно-харчових виробництв.  

Ресурсна спрямованість розвитку сільськогосподарського виробництва 

не корелює з основними трендами розвитку переробно-харчових виробництв 

у глобальному масштабі. Базовою детермінантою повільних темпів введення 
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додаткових потужностей у переробному сегменті національного АПК є 

відсутність достатніх обсягів інвестиційних вливань як за рахунок 

внутрішніх, так і зовнішніх джерел. Держава не створила належних стимулів 

для нарощення інвестиційних вливань навіть у господарських структурах, де 

спостерігається висока концентрація капіталу. 

Проявом посилення вагомості АПК для розвитку господарського 

комплексу країни в цілому та забезпечення населення продовольством 

зокрема є динаміка доданої вартості у сировинному (сільське, лісове та рибне 

господарство) та переробному (виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів) сегментах, що віддзеркалює співвідношення між 

основними складовими аграрного сектора (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Додана вартість у сировинному та переробному сегментах 

національного АПК у 2014-2019 роках* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Валова додана вартість у сільському, лісовому та рибному господарстві 

у 2014-2019 роках невпинно зростала. Якщо у 2014 році вона становила 161 

млрд грн., у 2015 році – 240 млрд грн., у 2016 році – 280 млрд грн., у 2017 – 

304 млрд грн., у 2018 році – 361 млрд грн., у 2019 році – 358 млрд грн. Тобто 

у 2019 році порівняно з 2014 роком валова додана вартість у сільському, 

лісовому та рибному господарстві у номінальному вираженні збільшилася 

більш як у 2 рази. Водночас питома вага доданої вартості сільського, лісового 

та рибного господарства у ВВП країни у 2018-2019 роках дещо зменшилася 

порівняно з періодом 2015-2016 років внаслідок того, що валова додана 

вартість торгівлі та будівництва збільшувалася більш прискореними 

темпами.  

У динаміці валової доданої вартості у виробництві харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів у 2014-2019 роках також спостерігається 

висхідна тенденція. Якщо у 2014 році валова додана вартість, створена 

переробно-харчовими виробництвами, становила 57 млрд грн., у 2016 році – 

91 млрд грн., у 2018 році – 133 млрд грн., у 2019 році – 141 млрд грн. Тобто у 

2019 році порівняно з 2014 роком валова додана вартість, створена 

переробно-харчовими виробництвами, зросла більш як у 2 рази. Прикметною 

рисою створення доданих вартостей у сировинному та переробному секторах 

національного АПК є те, що валова додана вартість створена у сільському, 

лісовому та рибному господарствах більш як у 2 рази перевищує додану 

вартість, створену у секторі виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів.  

Це є свідченням того, що в національному АПК домінує сировинний 

сегмент і значна частина сільськогосподарської сировини не переробляється і 

більше того експортується закордон, де є ресурсною базою для виробництва 

не лише харчових продуктів, але і продуктів виробничого, зокрема 

енергетичного спрямування. Тобто фактично має місце вивезення доданої 

вартості, яка могла б бути створена в середині країни. Більше того, в Україні 

з огляду на обсяги виробництва сільськогосподарської сировини є всі 
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передумови для того, щоб збільшувати на порядок введення додаткових 

потужностей у переробний сегмент і нарощувати виробництво продовольчої 

та іншої продукції з високою доданою вартістю і тим самим сприяти 

підвищенню рівня капіталізації національного АПК в цілому. 

Значні перспективи для розвитку сектору переробно-харчових 

виробництв пов’язані з наявністю потужної ресурсної бази, яка пов’язана зі 

збільшенням обсягів виробництва в першу чергу рослинницької продукції. 

Значний вплив на позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської 

продукції здійснюють сприятливі природнокліматичні умови і прийнятний 

рівень фінансових накопичень в даній ланці національного господарства. 

Більше того, цей сектор пережив декілька фаз розвитку в останні 

десяьтиліття, зокрема внаслідок впливу зовнішніх факторів були втрачені 

багаторічні ніші на ринку країн СНД, що призвело до зменшення притоку 

іноземної валюти та перегляду виробничої програми.  

Схвалення Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не 

дало належного імпульсу для нарощення обсягів експорту харчової продукції 

у країни Старого Світу, що не сприяло розширеному відтворенню сектору 

переробно-харчових виробництв в цілому. Низький рівень інвестиційної 

активності пов'язаний з повільною гармонізацією вітчизняних стандартів та 

регламентів із стандартами і регламентами ЄС. Водночас збільшення 

чисельності жителів планети загострило проблему забезпеченості 

продовольством в глобальному масштабі, що відкрило додаткові ринкові 

канали для вітчизняних товаровиробників на ринках країн третього світу та 

країн, які продемонстрували високі темпи соціально-економічного розвитку.  

Незважаючи на численні внутрішньополітичні проблеми та не завжди 

сприятливу кон’юнктуру на зовнішньому та внутрішньому ринках обсяг 

реалізації харчових продуктів в Україні у 2014-2019 роках за основними 

товарними групами відзначався позитивною тенденцією. В цілому обсяг 

реалізації харчових продуктів в Україні у 2019 році порівняно з 2014 роком 

збільшився у 2,1 рази (табл. 2.1). Найбільш прискореними темпами у 2019 
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році порівняно з 2014 роком в Україні зросла реалізація продукції, 

виготовленої на основі перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків, а також готових кормів для тварин.  

Таблиця 2.1  

Обсяг реалізованих харчових продуктів, млн.грн, без ПДВ та акцизу у 

2014-2019 роках* 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Абсолютне 

відхилення,  

2019-2014 

Відносне 

відхилення, 

2019/2014 

Виробництво 

харчових 

продуктів 

210666,2 282848,3 323898,9 380695,6 422730,5 443176,2 232510 2,104 

Виробництво 

м’яса та м’ясних 

продуктів 

33554,9 47799,4 50692,4 62921,8 75160,6 76495 42940,1 2,280 

Перероблення 

та 

консервування 

риби, 

ракоподібних і 

молюсків 

1961,2 2314,1 2997,1 3782,2 4853,6 5681,1 3719,9 2,897 

Перероблення 

та 

консервування 

фруктів і овочів 

10760,8 10584,5 11267,5 13142,5 15680,6 18425,6 7664,8 1,712 

Виробництво 

олії та 

тваринних 

жирів 

56395,1 83400,3 106563 124812 132746,4 133365,2 76970,1 2,365 

Виробництво 

молочних 

продуктів 

29684,3 33652,3 39972,1 51561,5 57638,6 60637,9 30953,6 2,043 

Виробництво 

продуктів 

борошномельно

-круп'яної 

промисловості, 

крохмалів та 

крохмальних 

продуктів 

8887,8 12255,4 14601,3 16348,6 17402 19160,3 10272,5 2,156 

Виробництво 

хліба, 

хлібобулочних і 

борошняних 

виробів 

18464,6 24795,5 27307 30698,6 33733,7 37543,9 19079,3 2,033 

Виробництво 

інших харчових 

продуктів 

42325,2 55634 56632,3 61588,1 66260,7 68090 25764,8 1,609 

Виробництво 

готових кормів 

для тварин 

8632,3 12412,8 13866,2 15840,3 19254,3 23777,2 15144,9 2,754 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Обсяг реалізації харчових продуктів, виготовлених на основі 

перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків збільшився у 

2019 році порівняно з 2014 роком у 2,9 рази. Наявний тренд в динаміці 

реалізації даного виду харчових продуктів пов’язаний з інтенсивним 

розвитком індустрії харчування і зокрема індустрії ресторанного 

господарства внаслідок посилення ролі сервісної економіки в системі 

суспільного відтворення. Приріст також демонструвала реалізація 

виробництва готових кормів для тварин: у 2019 році порівняно з 2014 роком. 

Вона збільшилася в 2,7 рази. Приріст склав 15,1 млрд грн. Все це свідчить 

про те, що фактично в останні роки в нашій країні сформувалася індустрія 

виробництва готових кормів для тварин, що стала проявом диверсифікації 

виробничо-господарської діяльності суб’єктів агропродовольчого 

підприємництва. 

Прикметною рисою структурних перегинів у розвитку сектору 

переробно-харчових виробництв варто вважати збільшення обсягів реалізації 

м’яса та м’ясних продуктів, що свідчить про поступове відновлення важливої 

складової національного АПК, а саме тваринницької підгалузі. Зростання 

обсягів виробництва м’яса та м’ясних продуктів означає зростання 

виробництва продукції з високою доданою вартістю, що відповідним чином 

впливає на збільшення попиту на продукцію рослинництва та формування 

індустрії кормовиробництва, що в підсумку підвищить питому вагу галузей із 

замкненими циклами виробництва. Реалізація м’яса та м’ясних продуктів у 

2019 році порівняно з 2014 роком підвищилася у 2,8 рази або на 42,9 млрд 

грн. Очікуване зростання обсягів виробництва і відповідно реалізації м’яса та 

м’ясних продуктів залежить від наявності політики фінансового 

стимулювання підприємств АПК, які спеціалізуються на тваринництві та 

переробці м’яса великої рогатої худоби. Тому вагомого значення набуває 

формування інструментарію державної фінансової підтримки суб’єктів 

аграрного бізнесу, які будуть нарощувати потужності у тваринницькій 

підгалузі.  
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Виробництво олії та тваринних жирів також відзначається 

прискореними темпами росту. У 2019 році порівняно з 2014 роком реалізація 

даної товарної групи збільшилася у 2,4 рази. Вона у структурі реалізації 

харчових продуктів в цілому у 2019 році становила 30,1%. Реально кожна 

третя гривня реалізації харчових продуктів припадає на олії і тваринні жири, 

які сьогодні виступають своєрідною візитною карткою українських 

товаровиробників на глобальному ринку. У цьому сегменті переробно-

харчових виробництв має місце достатньо висока концентрація капіталу, що 

пояснюється зміцненням позицій великих фінансово-промислових груп, а 

також наявністю великої для введення додаткових потужностей ресурсної 

бази, що є вагомим фактором підвищення інвестиційної привабливості 

переробного сегмента національного АПК в цілому.  

Обсяги реалізації продукції борошномельно-круп’яної промисловості, 

крохмалів та крохмальних продуктів зросли більш як у 2,1 рази у 2019 році 

порівняно з 2014 роком. Така ситуація зумовлена інтенсивним розвитком 

експортноорієнтованого рослинництва, зокрема збільшення виробництва 

зернових сільськогосподарських структур, що сформувало значний потенціал 

для нарощення потужностей у борошномельно-круп’яній промисловості, а 

також у виробництві крохмалів та крохмальних продуктів. Цей сегмент 

переробно-харчових виробництв має великі перспективи для зростання з 

огляду на те, що суб’єкти аграрного підприємництва спеціалізуються на 

вирощуванні зернових сільськогосподарських культур. Якщо держава 

закладе достатні стимули для організації переробки зерна кукурудзи, 

пшениці в середині країни, то це кумулятивним чином призведе до зростання 

питомої ваги готових харчових продуктів в структурі виробництва продукції.  

Також спостерігалося збільшення обсягів реалізації хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів. У 2019 році порівняно з 2014 роком 

вони виросли у 2 рази або на 19,1 млрд грн. Також у 2014 році було 

реалізовано хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на суму 18,5 млрд 

грн., у 2015 році – 24,8 млрд грн., у 2016 році – 27,3 млрд грн., у 2017 році – 
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30,7 млрд грн., у 2018 році – 33,7 млрд грн. Зростання обсягів реалізації даної 

товарної групи зумовлено тим, що велика кількість населення неспроможна 

купувати продукти харчування за більш високими цінами, тому свої 

фізіологічні потреби намагається задовольнити за рахунок збільшення 

споживання хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, що негативним 

чином відображається на рівні здоров’я окремих вікових категорій населення 

країни. 

Зростання рівня концентрації фінансових ресурсів у секторі переробно-

харчових виробництв сформувало передумови для формування 

індустріальної бази переробки сирого молока і відповідно забезпечило 

диверсифікацію номенклатури молочних продуктів, що відкриває значні 

перспективи для росту регіональних агропромислових комплексів. Така 

ситуація кумулятивним чином вплинула на збільшення обсягів реалізації 

молочних продуктів у 2014-2019 роках, що варто вважати знаковою подією. 

Обсяги реалізації молочних продуктів в цілому по Україні збільшилися у 

2019 році порівняно з 2014 роком у 2 рази. Зростання реалізації молочних 

продуктів залежить від урізноманітнення номенклатури та асортименту 

продукції, а це стане можливим за умови співфінансування державою 

введення нових молочних ферм та молокопереробних комплексів на основі 

використання сучасних технологій виробництва, сепарації, переробки та 

пастеризації сирого молока. При цьому важливо застосовувати як ефективну 

форму фінансування угоди публічно-приватного партнерства. Перспективи 

нарощення обсягів реалізації молочних продуктів містяться також в секторі 

виробництва козиного молока, що також потребує використання 

інструментарію бюджетної підтримки для різних категорій господарств, 

зокрема особистих селянських господарств.  

Перероблення та консервування фруктів і овочів слід також розглядати 

перспективним сегментом розвитку сектору переробно-харчових 

виробництв. Оскільки перероблення овочів та фруктів в останні роки 

поставлено на індустріальну основу як в секторі сільськогосподарських 
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підприємств, так і в секторі фермерських господарств та селянських 

домогосподарств. Вагомим чинником росту даного сегмента є значна 

ресурсна база, яка дає можливість завантажити існуючі потужності суб’єктів 

агропромислового виробництва, які спеціалізуються на переробленні та 

консервуванні фруктів і овочів та забезпечити розширене відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу національного АПК в цілому. У 2019 році 

порівняно з 2014 роком осяг реалізації продукції, виготовленої на основі 

перероблення та консервування фруктів і овочів, збільшився в 1,7 рази або на 

7,6 млрд грн. Такий фактор призвів до збільшення кількості суб’єктів агро 

продовольчого підприємництва, які ведуть прибуткову виробничо-

господарську діяльність. Зростання обсягів реалізації даної товарної групи 

харчових продуктів пов’язується з налагодженням переробки фруктів та 

овочів безпосередньо на базі суб’єктів аграрного підприємництва, які 

здійснюють ведення овочівництва та садівництва.  

Дослідження показують, що реалізація інших товарних груп харчових 

продуктів у 2019 році порівняно з 2014 роком збільшилася в 1,6 рази або на 

25,8 млрд грн. У 2014-2019 роках спостерігається значний ріст реалізації усіх 

товарних груп харчових продуктів, що відбувається на тлі зменшення 

чисельності населення та загострення кризових явищ. Це свідчить про 

перманентне зростання експортного потенціалу сектору переробно-харчових 

виробництв. Позитивна тенденція у реалізації харчових продуктів 

забезпечувався зростанням експортних поставок у зв’язку із загостренням 

проблеми забезпечення продовольством найбільш густоналених частин світу 

та країн третього світу. Саме ці країни сьогодні демонструють найвищий 

попит на продукцію українських товаровиробників. Більше того, закордоном 

харчові залишки та харчові напівфабрикати користуються теж підвищеним 

попитом, що виступає ефективним резервом для зростання капіталізації 

переробно-харчових виробництв.  

Наряду з висхідною тенденцією у реалізації харчових продуктів має 

місце і висхідний тренд в динаміці реалізації напоїв у 2014-2019 роках 
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(табл.2.2). Підгалузь з виробництва напоїв – це мобільний та перспективний 

сегмент переробно-харчових виробництв, що створює продукцію з високою 

доданою вартістю на основі переробки різних видів сільськогосподарської 

сировини, яка є в достатній кількості у більшості регіонів України. 

Виробництво напоїв в теперішніх умовах забезпечує формування 

агропродуктових ланцюгів в переважній більшості адміністративних районів, 

що формує передумови для соціально-економічного піднесення 

територіальних утворень.  

Таблиця 2.2  

Обсяг реалізованих напоїв, млн.грн, без ПДВ та акцизу у 2014-2019 

роках* 

Показник 
Виробництво 

напоїв 

Дистиляція, 

ректифікація 

та 

змішування 

спиртних 

напоїв 

Виробництво 

виноградних 

вин 

Виробництво 

пива 

Виробництво 

безалкогольних 

напоїв; 

виробництво 

мінеральних вод 

та інших вод, 

розлитих у 

пляшки 

2014 30149,8 7075,9 2548,8 11497 7673,4 

2015 38083,4 9306,1 4080,1 13147,1 9793,1 

2016 40856,3 8822,9 4312,5 14354,2 11010,8 

2017 46902,4 9126,7 4639 17369,5 13183,6 

2018 55394 10433 4852,3 20546,4 16740,8 

2019 61100,8 11361,2 3518,1 23835,7 19164,5 

Абсолютне 

відхилення,  

2019-2014 

30951 4285,3 969,3 12338,7 11491,1 

Відносне 

відхилення, 

2019/2014 

2,027 1,606 1,380 2,073 2,498 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Надзвичайно перспективною ланкою національного господарства та 

сектору переробно-харчових виробництв, яка сформувався ще в умовах 

командно-адміністративної економіки, є сектор спиртових виробництв. 

Сектор спиртових виробництв являє собою сукупність спиртових та лікеро-

горілчаних виробництв в різних регіонах, що давало можливість формувати 
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замкнені цикли в агропродуктових ланцюгах та забезпечувати прийнятний 

рівень зайнятості в окремих регіонах країни. Прикметною рисою спиртових 

виробництв сьогодні є незавантаженість значних площ виробничих 

майданчиків.  

Дослідження показують, що у 2019 році порівняно з 2014 роком 

виробництво напоїв збільшилося в 2 рази або на 30,9 млрд грн. Характерною 

ознакою є те, що за період 2014-2019 років спостерігалося щорічне зростання 

обсягів реалізації напоїв. У 2014 році напоїв було реалізовано на суму 30,1 

млрд грн., а у 2019 році – 61,1 млрд грн. Зростання прожажів напоїв 

забезпечувався зростанням обсягів реалізації як алкогольних та 

слабоалкогольних, так і безалкогольних напоїв. Водночас збільшення обсягів 

реалізації забезпечувалося як інфляційно-девальваційними процесами, які 

сприяли росту цін, так і збільшенням фізичних обсягів реалізації. Даний 

фактор необхідно враховувати при програмуванні державної фінансової 

підтримки. 

Реалізація напоїв, отриманих на основі дистиляції, ректифікації та 

змішування спиртних напоїв, у 2019 році порівняно з 2014 роком збільшився 

в 1,6 рази або на 4,3 млрд грн., що зумовлено структурними зрушеннями на 

національному ринку у зв’язку з припиненням постачання алкогольних 

напоїв на вітчизняний ринок з окремих країн пострадянського простору. 

Збільшення обсягів реалізації напоїв в Україні в цілому забезпечувалося 

зростанням обсягів реалізації виноградних вин, поштовхом до чого стало 

відродження виноробства та виноградарства на Півдні України. У 2014 році 

було реалізовано виноградних вин на суму 2,5 млрд грн., у 2016 році – 4,3 

млрд грн., а у 2019 році – 3,5 млрд грн. У 2019 році порівняно з 2014 роком 

реалізація виноградних вин зросла в 1,38 рази. Все це створює сприятливі 

передумови для відродження індустрії виноградарства та садівництва. 

Спостерігалося також у 2014-2019 роках збільшення обсягів реалізації 

пива, що також виступає вагомим каталізатором для відродження 

хмелярства. Якщо у 2014 році пива було реалізовано на суму 11,5 млрд грн., 
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у 2016 році – 14,4 млрд грн., у 2018 році – 20,5 млрд грн., то у 2019 році – на 

суму 23,8 млрд грн. В цілому у 2019 році обсяг реалізації пива порівняно з 

2014 роком збільшився в 2 рази або на 12,3 млрд грн. Зростання продажів 

пива як на оптовому, так і на роздрібному ринках пояснюється відносною 

дешевизною даного виду слабоалкогольних напоїв та достатньо високим 

конкурентним становищем на ринку. Зменшення цін на різні види пива 

впливає на загальні обсяги споживання, що і визначає позитивну динаміку 

його реалізації. Пивні заводи можуть стати структуроутворюючими 

центрами зростання регіональної економіки. 

Вагомий внесок в реалізацію напоїв в цілому здійснила у 2014-2019 

роках реалізація безалкогольних напоїв, зокрема мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки. У 2014 році обсяг реалізації даного виду напоїв 

становив 7,6 млрд грн., у 2016 році – 11,01 млрд грн., у 2018 році – 16,7 млрд 

грн., то у 2019 році – 19,2 млрд грн. У 2019 році порівняно з 2014 роком 

обсяг реалізації безалкогольних напоїв, зокрема мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки, збільшився у 2,5 рази або на 11,5 млрд грн. Базовою 

передумовою збільшення обсягів реалізації стало забезпечення здорової 

конкуренції на даному сегменті ринку напоїв, що упередило процеси 

штучного завищення цін та не дало змоги монополізувати даний сегмент 

ринку.  

Позитивним сигналом для нарощення інвестиційних вливань в сектор 

переробно-харчових виробництв є зростання у 2014-2019 роках обсягів 

реалізації харчових продуктів за межі країни, що свідчить про високий рівень 

конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції. У 2014 році обсяг 

реалізованих харчових продуктів за межі країни становив 37,4 млрд грн., у 

2016 році – 81,7 млрд грн., у 2018 році – 121,6 млрд грн., то у 2019 році – 

125,6 млрд грн. (табл. 2.3). У 2019 році порівняно з 2014 роком обсяг 

реалізованих харчових продуктів за межі країни збільшився у 3,4 рази або на 

88,3 млрд грн. Детермінантою збільшення обсягів експорту харчових 

продуктів є підвищений попит на продукцію українських товаровиробників  
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Таблиця 2.3 

Обсяг реалізованих харчових продуктів за межі країни, млн.грн, без ПДВ 

та акцизу у 2014-2019 роках* 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Абсо-

лютне 

відхиле-

ння, 

2019-

2014 

Відносне 

відхилення, 

2019/2014 

Виробництво 

харчових 

продуктів 

37369,9 60506,3 81741,8 110019,8 121572,6 125572,3 88202,4 3,360 

Виробництво 

м’яса та м’ясних 

продуктів 

73,4 502,9 597,1 1127,2 2205,4 1790,7 1717,3 24,396 

Перероблення та 

консервування 

риби, 

ракоподібних і 

молюсків  

93,7 64,9 511,5 972,1 509,9 282,9 189,2 3,019 

Перероблення та 

консервування 

фруктів і овочів 

2107,7 2438,7 2885,3 3668,7 3910,7 4191,9 2084,2 1,989 

Виробництво олії 

та тваринних 

жирів 

24141,7 41622,6 59441,8 79628,6 88918,4 93133,7 68992 3,858 

Виробництво 

молочних 

продуктів 

893,5 1985 2413,7 4253,9 4285,6 3841 2947,5 4,299 

Виробництво 

продуктів 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості, 

крохмалів та 

крохмальних 

продуктів 

1417,9 2428,8 2845,1 3681,2 3575,3 4742,4 3324,5 3,345 

Виробництво 

хліба, 

хлібобулочних і 

борошняних 

виробів 

1220,5 1518,5 2615 3080,5 4019,9 4207,4 2986,9 3,447 

Виробництво 

інших харчових 

продуктів 

7297,4 9708,2 10118,7 13188,3 13691,6 12988,8 5691,4 1,780 

Виробництво 

готових кормів 

для тварин 

124,1 236,7 313,6 419,3 455,8 393,5 269,4 3,171 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 
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на світовому ринку продовольства, що зумовлено демографічними сплесками 

в окремих частинах світу. Суттєвим фактором збільшення експорту 

українських харчових продуктів є те, що в їх структурі значну частку 

займають відходи та залишки харчової промисловості, які потім 

використовуються в інших країнах для виробництва продукції з високою 

доданою вартістю. 

Характерною ознакою вивезення за межі країни вітчизняних харчових 

продуктів є значне збільшення у 2019 році порівняно з 2014 роком обсягів 

експорту м’яса та м’ясних продуктів. Зокрема у 2019 році порівняно з 2014 

роком обсяги реалізації м’яса та м’ясних продуктів за межі країни 

збільшилися у 24,4 рази. Така висхідна динаміка в експорті м’яса та м’ясних 

продуктів була забезпечена за рахунок експансії на світовий ринок 

вітчизняних виробників курятини. Маючи потужний ресурсно-виробничий 

потенціал та високий рівень концентрації капіталу, українські виробники 

курятини сьогодні вже домінують не лише на національному, але і на 

глобальному ринку.  

Висхідний тренд у 2014-2019 роках також спостерігався в динаміці 

реалізації за межі країни харчових продуктів, виготовлених на основі 

перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків. Зокрема у 

2019 році порівняно з 2014 роком вивіз за межі країни даної товарної групи 

харчових продуктів збільшився в 3 рази або на 189,2 млн грн. Також в 1,9 

рази у 2019 році порівняно з 2014 роком збільшилися обсяги реалізації за 

межі країни харчових продуктів, виготовлених на основі перероблення та 

консервування фруктів і овочів. Якщо у 2014 році реалізація за межі країни 

харчових продуктів, виготовлених на основі перероблення та консервування 

фруктів і овочів, становила 2,1 млрд грн., то у 2019 році – 4,2 млрд грн. 

Досвід показує, що даний сегмент виробництва харчових продуктів має 

значні перспективи як з точки зору насичення вітчизняного ринку, так і з 

точки зору виходу на глобальний ринок. 
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Характерною рисою розвитку сфери переробки сільськогосподарської 

сировини є те, що Україна продовжує збільшувати обсяги експорту олії та 

тваринних жирів на світовий ринок, чому сприяє потужна виробничо-

технічна база сільськогосподарських підприємств, які входять до 

агрохолдингових об’єднань, і спеціалізуються на вирощуванні соняшника, 

ріпаку та сої. Якщо у 2014 році реалізація олії та тваринних жирів на 

світовий ринок становила 24,1 млрд грн., у 2016 році – 59,4 млрд грн., у 2018 

році – 88,9 млрд грн., то у 2019 році 93,1 млрд грн. В цілому у 2019 році 

порівняно з 2014 роком реалізація олії та тваринних жирів збільшилася в 3,8 

рази або на 68,9 млрд грн. Дана галузь АПК є надзвичайно привабливою для 

інвесторів, оскільки в Україні мають місце значні площі родючих ґрунтів, що 

створює порівняні переваги над виробниками інших країн. Значною мірою 

виробники олії користуються тим, що в Україні відсутні належні стандарти 

невиснажливого землекористування, що у середньостроковій перспективі 

призведе до підриву природно-ресурсної бази сільськогосподарського 

виробництва.  

Україна продовжує також нарощувати обсяги реалізації молочних 

продуктів за межі країни, що позитивним чином вплинуло на структурні 

трансформації в національному АПК. У 2019 році порівняно з 2014 роком 

обсяг реалізації молочних продуктів за межі країни збільшився в 4,3 рази або 

на 2,9 млрд грн. Для збільшення обсягів експорту молочних продуктів 

потрібні значні інвестиційні вливання, щоб сформувати потужну техніко-

технологічну базу для виробництва та переробки молока у відповідності з 

міжнародними стандартами та регламентами. Українські виробники 

молочної продукції достатніх можливостей для повноцінного інвестування 

проектів модернізації виробничого устаткування не мають. Інвестиційні 

вливання варто збільшувати як по лінії держави через пряму та непряму 

бюджетну підтримку суб’єктів молокопереробного підприємництва, так і по 

лінії залучення вітчизняних приватних та іноземних інвестицій. Залучення 

іноземних інвестицій стане можливим через підвищення рівня інвестиційної 
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привабливості сектору виробників молочної продукції. Зростання продажів 

молочних продуктів за межі країни призведе до позитивних зрушень й в 

інших фазах молокопродуктового ланцюга, що дасть змогу поступово 

усунути галузевий перегин між рослинництвом та тваринництвом.  

Позитивний тренд у 2014-2019 роках також спостерігається в динаміці 

реалізації за межі країни продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, 

крохмалів та крохмальних продуктів, а також хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів. По першій товарній групі збільшення у 2019 році 

порівняно з 2014 роком склало 3,3 рази, а по другій – 3,4 рази. Більше того, 

по цих товарних групах Україна має значні перспективи щодо збільшення 

обсягів реалізації за межі країни, оскільки зернопродуктовий підкомплекс 

має доволі потужну розгалужену структуру у всіх регіонах України і 

відзначається високим рівнем інвестиційної активності. Значною мірою це 

зумовлено тим, що у 90-х роках минулого століття відбулася втрата 

традиційної спеціалізації багатьох адміністративних районів. Також більш як 

в 3 рази в 2019 році порівняно з 2014 роком виросли обсяги реалізації за межі 

країни готових кормів для тварин. В цілому виробництво готових виробів для 

тварин може у перспективі стати одним з найбільш мобільних сегментів 

національного АПК. 

Збільшення експортних поставок готових харчових продуктів залежить 

від диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення модернізації та 

реконструкції основного капіталу переробно-харчових виробництв. Ресурсна 

направленість українського АПК може бути подолана через масове 

створення переробно-харчових виробництв, в тому числі і в структурі 

агрохолдингових об’єднань, що дасть можливість забезпечувати 

максимально можливу переробку сільськогосподарської сировини і на 

порядки збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою 

вартістю та забезпечити зростання валютної виручки від реалізації за межі 

країни харчових продуктів, що в підсумку дозволить збільшити обсяги 

інвестиційних вливань в переробку сільськогосподарської сировини. 
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На основі проведених досліджень встановлено, що у 2014-2019 роках в 

цілому спостерігається висхідна тенденція в динаміці реалізації напоїв за 

межі країни. Зокрема у 2014 році реалізація напоїв за межі країни становила 

1,8 млрд грн., у 2015 році – 2,8 млрд грн., у 2016 році – 24,3 млрд грн., у 2017 

році – 3,2 млрд грн., у 2018 році – 3,5 млрд грн., у 2019 році – 2,8 млрд грн. 

(табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Обсяг реалізованих напоїв за межі країни, млн.грн, без ПДВ та акцизу у 

2014-2019 роках* 

Показник 
Виробництво 

напоїв 

Дистиляція, 

ректифікація та 

змішування 

спиртних 

напоїв 

Виробни-

цтво 

виноград-

них вин 

Виробництво 

пива 

Виробництво 

безалкогольних 

напоїв; 

виробництво 

мінеральних 

вод та інших 

вод, розлитих у 

пляшки 

2014 1778,7 783,6 254,2 519,8 106,8 

2015 2848,5 975,3 607,9 708,7 270,7 

2016 2428,8 1053,1 419,9 427,2 131,6 

2017 3184,7 1144,8 754,3 726,3 147,8 

2018 3519,9 1366 649,5 836,2 272,3 

2019 2834,6 1334,4 79,8 878,7 198,9 

Абсолютне 

відхилення, 

2019-2014 
1055,9 550,8 -174,4 358,9 92,1 

Відносне 

відхилення, 

2019/2014 
1,594 1,703 0,314 1,690 1,862 

* розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Значною мірою це було зумовлено сприятливою кон’юнктурою на 

глобальному ринку напоїв. В цілому у 2019 році порівняно з 2014 роком 

реалізація напоїв за межі країни виросла в 1,6 рази або на 1,1 млрд грн. 

Зокрема у 2019 році порівняно з 2014 роком реалізація напоїв, виготовлених 

на основі дистиляції, ректифікації та змішування спиртних напоїв, за межі 

країни збільшилася в 1,7 рази або на 550,8 млн грн. Водночас в 2019 році 

порівняно з 2014 роком реалізація за межі країни виноградних вин 
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зменшилася на 174,4 млн грн. Перспективи нарощення експорту виноградних 

вин пов’язані з підвищенням рівня їх якості. 

У 2019 році порівняно з 2014 роком реалізація пива за межі країни 

збільшилася в 1,7 рази або на 358,9 млн грн. Незважаючи на відносно 

невеликі обсяги реалізації безалкогольних напоїв за межі, зокрема 

мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки, у 2019 році порівняно з 

2014 роком реалізація даної товарної групи напоїв за межі країни 

збільшилася в 1,9 рази або на 92,1 млн грн. Збільшення обсягів експорту пива 

потребує додаткових інвестиційних вливань в покращення його якості у 

відповідності з міжнародними регламентами якості та безпечності харчової 

продукції. 

Виробництво напоїв може стати однією з основних статей 

агропродуктового експорту за умови покращення якості окремих їх видів. Це 

потребує суттєвого збільшення інвестицій в модернізацію та реконструкцію 

основного капіталу переробно-харчових виробництв.  

 

 

2.2 Аналіз основних тенденцій та напрямів інвестиційної діяльності 

в національній економіці 

 

Повільне відновлення української економіки значною мірою зумовлене 

низькою конкурентоспроможністю переважної більшості видів готової 

продукції як на світовому, так і на національному ринках внаслідок 

надмірного рівня ресурсомісткості і енергомісткості її виробництва. 

Причиною значних витрат енергії і матеріальних ресурсів є високий рівень 

фізичного спрацювання і морального старіння основного капіталу 

промислових підприємств.  

Забезпечення нової якості соціально-економічного зростання потребує 

оновлення, модернізації та реконструкції парку виробничого устаткування 

промислових підприємств і підприємств виробничої інфраструктури 
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внаслідок істотного нарощення капітальних та фінансових інвестицій, що 

потребує розбудови національного інвестиційного ринку. Капітальні 

інвестиції (вкладення в придбання обладнання, будівництво будівель і 

споруд, проведення будівельно-монтажних робіт, в інші капітальні заходи) 

сьогодні не набули критично необхідного рівня, щоб реально зменшити 

рівень спрацьованості основного капіталу підприємств виробничої сфери. 

Має місце також нерозвиненість фондового сегмента вітчизняного 

фінансового ринку, що унеможливлює повноцінне залучення фінансових 

інвестицій, які з урахуванням практики розвинених країн є більш 

мобільними, оскільки можуть перетікати від одних власників до інших через 

інструменти фінансового ринку. В останні десятиліття характерною ознакою 

фінансування капітальних вкладень є тотальний дефіцит внутрішніх джерел 

інвестиційного забезпечення, що пов’язано з низьким рівнем прибутковості 

виробничо-господарської діяльності. 

У 2001-2008 роках спочатку спостерігався внутрішній інвестиційний 

бум через модернізацію підприємств хімічної та металургійної 

промисловості, а згодом дану динаміку підтримали і іноземні власники 

капіталів, котрих зацікавив фінансовий та сільськогосподарський сегменти. 

Протягом 2009-2012 та 2016-2017 років спостерігалось поточне зростання 

капітальних інвестицій відбувалося в основному у сфери виробництва 

сільськогосподарської продукції та телекомунікації, а також у 

відновлювальну енергетику. Така ситуація спостерігається й в останні роки. 

Інвестиційна активність на порядок може бути збільшена в разі розбудови 

фондового ринку, який дасть можливість забезпечувати емісію та подальше 

розміщення дольових та боргових цінних паперів. 

При цьому участь держави в інвестиційному процесі варіюється в 

окремі періоди часу. Найбільше коштів з Державного бюджету України у 

порівняних цінах у створення основ економічного зростання спрямовувалось 

у 2003-2008 роках (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Капітальні інвестиції в економіку України, 

профінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України 

протягом 2002-2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 

 

Дослідження показали, що частка капітальних інвестиції, які 

фінансувалися за рахунок коштів центральних фінансових фондів, складала 

6-7%. Найнижча інвестиційна активність державних інститутів мала місце у 

2014 році, коли в країні загострилися геополітичні ризики та мала місце 

обмеженість бюджетних фінансових ресурсів. Це значною мірою було 

зумовлено виникненням військового протистояння на сході країни. Разом із 

тим, починаючи з 2016 року інвестиційна активність Уряду поступово 

відновлюється і в 2017 році обсяг державних капітальних інвестицій досяг 16 

млрд. грн. Такий тренд збережеться за умови поглиблення інституціональних 

трансформацій та упорядкування системи товарно-грошових відносин. 
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У зв’язку з поглибленням децентралізації та завершення процесу 

створення об’єднаних територіальних громад зростає роль інвестування 

проектів розвитку інфраструктури населених пунктів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. Фінансування капіталовкладень в національну економіку 

за рахунок місцевих бюджетів не відзначалася великими обсягами протягом 

2002-2014 років і питома вага інвестицій, профінансованих за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, коливалась в межах 3-4% при абсолютних значеннях 

вкладень близько 10 млрд. грн. Форсування бюджетної та фіскальної 

децентралізації починаючи з 2015 року надало місцевим громадам додаткові 

повноваження, підкріплені фінансовими можливостями, що дозволило 

підвищити обсяги капіталовкладень до 38 млрд. грн. у 2017 році. Разом із тим 

питома вага, ресурсів місцевих бюджетів в загальних капіталовкладеннях 

збільшилась до 7,1 та 9,2% у 2016 та 2017 роках відповідно (рис. 2.3). Однак 

сьогодні потенціал місцевих бюджетів щодо нарощення обсягів інвестування 

використовується недостатньо. 

Основним інвестором проєктів модернізації та реконструкції активної 

та пасивної частини основних засобів сьогодні виступають суб’єкти 

господарювання. Питома вага власних коштів підприємств та компаній 

протягом періоду 2002-2017 років коливається в межах 58-70%. Причому її 

зменшення відбувається у періоди економічного піднесення, коли державний 

та місцеві бюджети отримують значні профіцити та розширюють видаткову 

частину. Також в періоди економічного зростання збільшуються і абсолютні 

суми капіталовкладень. Найбільше фізичного капіталу було придбано у 2008 

році, це підтверджується динамікою власних капіталовкладень підприємств у 

цінах 2001 року. Так, в 2017 цей показник становить 26 млрд. грн., тоді як у 

2008 році – 56 млрд. грн. або на 115% більше (рис. 2.4). Суб’єкти 

господарювання зможуть на порядок збільшити обсяги інвестування за 

рахунок підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності. 
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Рис. 2.3. Капітальні інвестиції в економіку України, 

профінансовані за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 2002-

2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 

 

При цьому, відображається висхідна тенденція зростання обсягів 

капіталовкладень з 2015 року до сьогодні, що обумовлено індексацією сум 

капітальних вкладень, виходячи з темпів збільшення цін виробників. В той 

же час реальна складова залишається стабільною, показуючи лише незначне 

зростання.  

Власні кошти суб’єктів господарювання не завжди є основним 

джерелом, за рахунок якого відбувається фінансування розширеного 

відтворення основного капіталу. В розвинутих країнах на першому місці 

знаходяться саме позикові кошти та кредити фінансово-кредитних установ. 
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Рис. 2.4. Капітальні інвестиції в економіку України, 

профінансовані за рахунок коштів підприємств та організацій протягом 

2002-2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 

 

Ринок позикового капіталу в Україні ще не відповідає лекалам 

формування такого ринку у високорозвинених країнах. В Україні позикові 

ресурси активно користуються попитом на піках економічного зростання, 

коли суб’єкти господарювання у змозі повернути кредит та оплатити 

відсотки, котрі в економіках, що розвиваються надзвичайно високі. Зокрема, 

протягом 2002-2019 років, банки то збільшували кредитування реального 

сектору та навпаки згортали його (рис. 2.5). Найбільші суми позик 

видавались суб’єктам підприємницької діяльності у 2008 та 2012 роках 

завдяки зниженню відсоткових ставок за фінансовими інструментами в 
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результаті макроекономічної стабілізації та високої конкуренції на ринку 

банківських послуг.  

4
4
8
2
5
,4

6
7
2
3
2
,6

3
4
6
0

4
9
8
5

2
0
7
1

4
5
9
3

6
3
9
7

1
5
6
2
5 2

1
2
5
7

3
3
9
0
4

4
2
9
8
1

2
5
5
8
7

2
3
3
3
6

4
2
3
2
4

5
0
1
0
5

4
0
8
7
8

2
1
7
3
9

2
1
8
2
6
,9

2
3
2
5
0

2
0
7
4
0

1
9
7
3

2
4
7
9

2
8
7
5

3
7
7
9

9
3
6
6

1
1
6
7
6

9
8
9
2

6
2
2
9

8
1
0
7

1
5
5
6
5

1
5
1
0
2

1
1
6
7
5

9
7
9
1

4
3
9
0

3
9
1
1

1
9
5
9

7,7

10,8

13,3

4,4

7,7

7,1

14,1 14,3

15,2

12,3

16,3

17,1

15,3

9,9

7,6 7,1
5,3

15,8

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

млн грн

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0
%

Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок кредитів банків та інших позик, млн.грн

Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок кредитів банків та інших позик в цінах 2001 року, млн.грн

Питома вага капітальних інвестицій, профінансованих за рахунок кредитів банків та інших позик, в загальному обсязі

капітальних інвестицій в економіку України,%
 

Рис. 2.5. Капітальні інвестиції в економіку України, 

профінансовані за рахунок кредитів банків та інших позик протягом 

2002-2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 

 

Розвиток світової економіки сьогодні підтверджує надзвичайну 

важливість іноземних інвестицій, особливо для країн, де відбувся перехід від 

командно-адміністративної економіки до ринкової. Іноземні інвестори  

продовжують вкладати кошти у найбільш прибутковіші та відносно 

неризикові сфери такі як відновлювальна енергетика, роздрібна та оптова 

торгівля, телекомунікації та цифрові технології, а також логістика та 

інфраструктурні проекти. Це сьогодні базовий тренд в іноземному 

інвестуванні української економіки. Протягом 2002-2009 років до світової 
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фінансової кризи іноземні власники капіталів активно розвивали бізнес в 

Україні. За рахунок їх коштів фінансувалося близько 4-5% усіх капітальних 

інвестицій. Такий показник не відповідає навіть критичному рівню, що не дає 

можливості забезпечити на порядок фінансування модернізації та 

реконструкції основних засобів промислового та сільськогосподарського 

виробництва, а також об’єктів інфраструктури.  

Зміна глобального геополітичного ландшафту та посилення зовнішніх 

та системних ризиків призвели до відтоку іноземних інвестицій і в країні 

залишилися тільки найбільш схильні до ризиків гравці і питома вага 

іноземних коштів у 2017 році склала 1,7%, тоді як у 2014-2016 роках даний 

показник знаходився біля 3% (рис. 2.6).  
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Питома вага капітальних інвестицій, профінансованих за рахунок коштів іноземних інвесторів, в загальному обсязі капітальних

інвестицій в економіку України,%
 

Рис. 2.6. Капітальні інвестиції в економіку України, 

профінансовані за рахунок коштів іноземних інвесторів протягом 2002-

2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 
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Дослідження показали, що нерезиденти інвестують в економіку 

України кошти у вигляді придбання боргових цінних паперів та формування 

акціонерного капіталу дочірніх структур, котрий використовується для 

придбання основних фордів та створення запасу обігових коштів. Придбання 

боргових цінних паперів призводить до формування в Україні фінансових 

пірамід, які не забезпечують реального економічного зростання. Боргові 

інструменти залучаються для фінансових інвестицій на короткостроковий 

період, наприклад придбання облігацій державної позики або комерційних 

установ. Виходячи з нинішніх економічних реалій облігації державної позики 

і надалі будуть залишатися ефективним інструментом залучення інвестицій в 

Україну. 

Так, на початок 2018 року даний показник складав 39,1 млрд. дол. 

США, що відповідає рівню 2010 року. Разом із тим, у 2014 році іноземці 

мали на своєму балансі 53,7 млрд. дол. США, що було досягнуто стабільним 

приростом протягом 2001-2014 років. Разом із тим, девальвація національної 

грошової одиниці призвела до знецінення основних фондів та відповідно 

зниження сум іноземного акціонерного капіталу. Крім того, деякі активи 

просто розпродавались та виручені за них кошти виводились з країни.  

На основі проведених досліджень встановлено, що традиційні для країн 

з ринковою економікою джерела фінансування капітальних вкладень, 

зокрема кредити банків та іноземні інвестиції, не на були належного 

поширення через відсутність в Україні ефективного інструментарію 

стимулювання інвестиційної діяльності, а також нерозвиненість 

інфраструктури фондового ринку. Ситуація може бути змінена в кращу 

сторону через активізацію інвестиційного процесу у тих видах діяльності, де 

сформувалися сприятливі виробничо-технічні та організаційно-економічні 

передумови для розширеного відтворення основного капіталу та 

застосування техніки з сучасними техніко-експлуатаційними 

характеристиками.  
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Будучи структуроутворюючою складовою національної економіки, яка 

забезпечує продовольчу і економічну безпеку країни, вона не використає 

наявних потенційних можливостей розширеного відтворення через 

недостатній обсяг інвестиційного забезпечення модернізації та реконструкції 

виробничо-технічної бази, перепрофілювання виробництва та введення 

додаткових виробничих потужностей. Існують і інші фактори, які стримують 

розвиток переробно-харчових виробництв. До них відносяться недостатні 

темпи нарощення обсягів виробництва в тваринницькій галузі, нерозвинена 

інфраструктура аграрного ринку. Недостатньо результативно з огляду на 

жорсткі вимоги, які містяться в природоохоронних директивах ЄС, 

вирішуються питання екологічного характеру. В цілому для переробно-

харчових виробництв характерний недостатній рівень фінансової міцності 

через неможливість отримати інвестиції на прийнятних умовах і тим самим 

подолати технологічний розрив з іноземними конкурентами.  

Першочергового значення набуває вирішення проблеми покращення 

інвестиційного клімату в переробно-харчовому сегменті АПК. Саме від цього 

має відштовхуватися державна економічна політика в частині залучення в 

переробну промисловість АПК не тільки внутрішніх, а й зовнішніх 

капіталовкладень. Така політика повинна бути логічним продовженням 

наявної системи державної підтримки суб’єктів господарювання через 

створення умов для виділення кредитів за пільговими умовами з можливістю 

їх диференціації, в тому числі відкриття нових і продовження діючих 

цільових кредитів, націлених на спорудження нових будівель та споруд, 

модернізацію та реконструкцію активної частини основного капіталу тощо.  

Проведені дослідження дали підстави стверджувати, що ефективне 

використання такого підходу до вирішення інвестиційних проблем сформує 

основу для розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу 

переробно-харчового сегменту національного АПК на основі зростання 

обсягу капіталовкладень за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел. 

Масштабна інтенсифікація переробно-харчових виробництв за допомогою 
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впровадження найбільш сучасних машин і устаткування, прогресивних 

технологій переробки сільськогосподарської сировини дасть можливість 

виходу на якісно новий рівень виробництва агропромислової продукції. 

У стратегічній перспективі надати додаткових імпульсів розвитку 

переробної промисловості АПК може застосування технологій спеціального 

інвестиційного контракту з урядовими структурами через нефінансовий 

інструмент, який дозволить мотивувати бізнес для створення нових 

виробничих потужностей в Україні. Передбачається, що застосування 

спеціального інвестиційного контракту вплине на збільшення інвестиційної 

привабливості переробно-харчових виробництв, впровадження кращих 

зарубіжних технологій, модернізацію фондів. Уряд повинен рекомендувати 

відповідним міністерствам надавати підтримку тим контрактам, в ході яких 

будуть створені переробні виробництва, що забезпечують імпортозаміщення. 

Дослідження показали, що результативний розвиток переробно-

харчових виробництв можливий на основі збільшення на порядок введення 

додаткових потужностей, що потребує значного обсягу капітальних 

вкладень, орієнтованих, в першу чергу, на підприємства, які здатні в 

короткостроковому періоді забезпечити випуск конкурентоспроможної 

продукції. Тому надзвичайно актуальним завданням є інтенсифікація 

державної підтримки таких виробництв і на регіональному рівні, продукція 

яких уже користується досить стійким попитом і функціонування яких 

дозволяє забезпечити завантаження виробничих потужностей як суміжних, 

так і обслуговуючих виробництв. За таких умов переробно-харчові 

виробництва стануть полюсами росту в окремих регіонах та в об’єднаних 

територіальних громадах. 

Деструктивний вплив на динаміку інвестування проєктів модернізації 

та реконструкції основного капіталу переробно-харчових виробництв 

здійснило те, що Уряд не забезпечив пом’якшення впливу світової 

фінансової кризи на інвестиційний процес, в тому числі в такій ланці 
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національного господарства як сектор переробно-харчових виробництв, що 

не дало можливості використати повною мірою наявні резерви. 

Результати досліджень підтверджують припущення про те, що базовою 

детермінантою удосконалення інституціонального середовища 

стимулювання інвестиційної діяльності мас стати забезпечення системних 

дій щодо залучення капітальних інвестицій в основні сектори національної 

економіки. В умовах економіки України, де обсяг інвестицій суттєво 

знизився протягом 2014-2015 років, найбільш привабливим напрямком для 

інвестування продовжує залишатися аграрний бізнес. Однак його сировинна, 

а не переробна складова. Разом із тим, темпи відновлення ділової активності 

в цілому по економіці залишаються повільними, однак інвестори 

налаштовані оптимістично щодо істотного прискорення економічного 

зростання, а також розширеного відтворення ресурсно-виробничого 

потенціалу переробно-харчових виробництв. Потенційно переробно-харчові 

виробництва надзвичайно інвестиційно приваблива ланка економіки. 

Поточна ситуація вимагає від України активізації не тільки внутрішніх 

джерел фінансування економічного розвитку, котрі забезпечують повільне 

економічне відновлення протягом останніх років, а й зовнішніх. Негативний 

вплив екзогенних ризиків призвів до зниження балансу іноземних 

капіталовкладень до рівня 2009-2010 року (рис. 2.7). 

Починаючи з 2014 року іноземні інвестори активно зменшували 

вкладення в економіку України та намагалися вивести раніше інвестовані 

кошти. Все це зумовило ситуацію, при якій темпи приросту активів протягом 

2014-2016 років залишалися від’ємними. Найбільш суттєво баланс іноземних 

інвестицій в економіку України скоротився в 2015 році – на 21%. 

З огляду на описаний вище тренд, економічне відновлення у 2016 році 

фінансувалося в основному за рахунок внутрішніх джерел та коштів 

заробітчан, що працюють за межами країни. Це дозволило на фоні 350% 

девальвації національної грошової одиниці підтримати рівень 
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капіталовкладень в основний капітал на рівні 2001 року та не «провалитися» 

у 90-ті (рис. 2.8). 
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Рис. 2.7. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну протягом 

періоду 2002-2019 років, млн. дол.* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Незважаючи на позитивну динаміку номінальних інвестицій в основний 

капітал протягом 2015-2016 років, що зумовлено зростанням вартості 

імпортного устаткування, капіталовкладення в фіксованих цінах 2001 року, 

що відображають реально введені потужності в економіці, почали 

скорочуватись ще з 2012 року паралельно із зниження темпів зростання 

реального валового внутрішнього продукту. 

Загальновідомим залишається той факт, що зниження реального 

валового внутрішнього продукту розпочалось зі скорочення ділової 

активності в будівництві та машинобудуванні. Зниження обсягів випуску 
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продукції машинобудування було зумовлено втратою традиційних ринків 

збуту в країнах пострадянського простору.  
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Рис. 2.8. Динаміка інвестицій в основний капітал в цілому по 

Україні протягом періоду 2001-2019 років* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Факт того, що вітчизняний машинобудівний комплекс, який в 

основному використовувався як елемент повного технологічного ланцюга в 

загальносоюзному поділі праці, не дозволив вітчизняним підприємствам 

швидко переорієнтуватися на ринки далекого зарубіжжя. При цьому за 

рівнем капіталовкладень в дану сферу Україна опинилась на рівні 1997-98 

років. 

Варто відмітити, що машинобудівна індустрія України так і не 

відновилась після кризи 2008 року, а обсяги інвестицій у 2015 році складали 

лише третину від реальних значень докризового періоду. З огляду на це, 
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збільшення капіталовкладень в дану сферу дозволить поступово 

удосконалювати техніко-експлуатаційні характеристики продукції 

машинобудування і виходити на світовий ринок високотехнологічних 

товарів.  

Важливим інструментом для кардинального покращення 

інституціонального середовища інвестування в Україні може стати 

використання фондового ринку як площадки для залучення іноземних 

портфельних інвестицій. Стан фондового ринку України на сьогодні 

відображає обсяг торгів рівня 2005 року, який ознаменувався стартом 

розвитку фондових площадок для залучення іноземного капіталу (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Динаміка портфельних іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) протягом періоду 2005-2019 років, млн. дол.* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

При цьому, у випадку розвитку фондового ринку в Україні протягом 

наступних 10 років можливо залучити значні обсяги фінансування від 
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іноземних інвесторів як у сферу машинобудування, так і в переробну 

промисловість в цілому. Це відбудеться за умови, якщо емітенти отримають 

змогу розміщувати цінні папери на відкритих національних спотових 

площадках. Як наслідок розвиток промисловості дозволить наростити обсяги 

виробництва для внутрішнього ринку та експортні потужності, що створить 

фінансову основу для подальшого зростання. 

Загалом, вже сьогодні в Україні реалізуються перспективні 

інвестиційні проекти в сфері машинобудування, відновлювальної енергетики 

та переробки сільськогосподарської сировини. Інвестори розглядають 

проекти, мінімальна сума яких становить в середньому від 2 млн. дол. При 

цьому, власники капіталів дивляться на бізнес як з урахуванням історичної 

ретроспективи, так і стратегічно вибудуваної на підставі цієї ретроспективи 

моделі розвитку на найближчі 3-5 років.  

У більшості випадків інвестують в компанії зі зрозумілою бізнес-

моделлю, менеджментом, юридичною структурою, історією (не новачки на 

ринку). Крім того, важлива готовність власників бізнесу відкрити себе для 

інвестора та персональна гарантія. 

Значна кількість потенційних інвесторів утримуються від вкладень 

значних фінансових ресурсів в українську економіку через подвійні 

стандарти в економічній політиці. Надання преференцій окремим бізнес-

групам нівелює стартові конкурентні умови для ведення бізнесу і прямо та 

опосередковано суперечить базовим принципам законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції.  

Квінтесенцією вибіркової політики при визначенні пріоритетів 

державної підтримки є нееквівалентний розподіл бюджетної підтримки 

розвитку тваринництва, що поглиблює секторальні дисбаланси у 

вітчизняному АПК і посилює монополізацію регіональних аграрних ринків 

вертикально-інтегрованими підприємницькими об’єднаннями холдингового 

типу. 
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Період 2014-2017 років продемонстрував повільні темпи реального 

перезавантаження економічної політики в напрямку усунення проявів 

монополізації та різного роду дискримінації, які не вписується у 

хрестоматійні лекала ведення бізнесу у цивілізованому світі.  

За таких умов очікувати суттєвого нарощення обсягів залучення 

іноземних інвестицій в українську економіку не приходиться. Надати 

додаткових імпульсів системним економічним перетворенням та 

інвестиційному забезпеченню модернізації структуроутворюючих ланок 

національного господарства може лише кардинальна трансформація 

інституціонального середовища інвестиційної діяльності через створення 

прозорих механізмів інвестування та надання відповідних гарантій 

інвесторам. 

Інвестиційна діяльність в Україні великою мірою визначалася і 

визначається рівнем економічної стабільності, темпами зростання ВВП та 

рівнем інвестиційної привабливості окремих сегментів для іноземного 

капіталу. Значним поштовхом щодо нарощення інвестиційних потоків в 

національну економіку стала макроекономічна стабілізація, яка розпочалася 

у 2000 році та тривала до 2008 року до початку глобальної фінансової кризи. 

Саме в цей період і відбулося становлення вітчизняного інвестиційного 

ринку на основі поєднання рудиментів централізованого фінансування 

капітальних вкладень, які мали місце в умовах командно-адміністративної 

економіки (для підприємств державної форми власності), та впровадження 

сучасних ринкових форм інвестування процесів модернізації, реконструкції, 

технічного переоснащення та нового будівництва окремих складових 

основного капіталу. 

Починаючи з 2001 року і дотепер в Україні спостерігається активне 

зростання номінального обсягу капітальних інвестиції, що здійснюються 

підприємствами та організаціями. Виключеннями стали лише 2009 та 2014 

роки, протягом котрих мало місце загострення геоекономічних та 

геополітичних ризиків, зумовлених відповідно глобальною економічною 
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кризою та початком конфлікту на сході країни. В цілому, за період що 

аналізується, сума капіталовкладень в національну економіку зросла в 13 

разів – з 32,6 у 2001 до 448,6 млрд. грн. у 2017 році (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Динаміка індексу росту фізичного капіталу в Україні 

протягом 2001-2019 років, 2001=100* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 

 

Дослідження показали, що в ринковій економіці відбуваються 

коливання кон’юнктури на базових ринках, а також перманентні інфляційно-

девальваційні коливання, що і визначає інвестиційну активність в цілому по 

економіці. Для врахування впливу такого роду коливань на інвестиційну 

діяльність вводиться індекс фізичного капіталу в Україні, що показує 

збільшення реального капіталу та відображає динаміку умовної фізичної 

кількості одиниць обладнання та устаткування незалежно від збільшення 
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індексу цін виробників та дефлятора ВВП. Так, найбільше одиниць 

обладнання та устаткування було введено протягом 2001-2008 років (період 

макроекономічної стабілізації). Тоді, як у 2017 році значення індексу росту 

фізичного капіталу виявилось на рівня 2003 року – 122,6 в.п. Тобто 

впровадження найбільшої кількості обладнання – це основний критерій 

зростання інвестиційної активності. 

Виходячи з динаміки іноземних інвестицій, які були профінансовані в 

національні економіці в період 2001-2018 років, напрошується висновок про 

те, що в гривневому еквіваленті прямі іноземні інвестиції демонструють 

чіткий висхідний тренд (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Прямі іноземні інвестиції в Україну у доларовому та 

гривневому еквіваленті у 2001-2019 роках* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України та 

НБУ 
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Якщо аналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в доларовому 

еквіваленті, то позитивна тенденція спостерігається до 2014 року. Саме в 

цьому році відбувся відтік прямих іноземних інвестицій внаслідок 

загострення протистояння на сході країни. Тому важливого значення набуває 

переломлення негативного тренду в динаміці прямих іноземних інвестицій в 

2014-2019 роках і на це має бути зорієнтований регуляторний вплив держави, 

в тому числі і через інституціоналізацію додаткових інструментів 

стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв.  

Більше того, робити остаточний аналіз про позитивні тренди в динаміці 

прямих іноземних інвестицій необхідно виходячи з їх динаміки як в 

гривневому, так і в доларовому еквіваленті, щоб усунути вплив інфляційно-

девальваційних коливань. Більше того, необхідною передумовою нарощення 

потоків прямих іноземних інвестицій в національну економіку є покращення 

інвестиційного клімату, що також залежить від диверсифікації інструментів 

регуляторного впливу держави на інвестиційну діяльність. 

Суттєве підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 

українських товаровиробників як на вітчизняному, так і на закордонному 

ринках стане можливим за умови нарощення інвестиційних потоків в 

модернізацію та реконструкцію основного капіталу. Однак економічна 

стагнація 90-х років минулого століття та посткризового періоду 2009-2018 

років звузила інвестиційні можливості суб’єктів господарювання більшості 

галузей національного господарства. Незважаючи на те, що аграрний сектор 

став фактично несучою конструкцією національної економіки, у його 

найбільш мобільній переробній ланці не спостерігається висхідного тренду в 

інвестиційній активності. 

Саме ці фактори, а також сприятливі природно-ресурсні передумови 

розвитку рослинницької та тваринницької галузей перетворили аграрний 

сектор в «локомотив» розвитку всього господарського комплексу, в тому 

числі і стосовно перспектив нарощення обсягів інвестиційного забезпечення 
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проектів модернізації та реконструкції переробки сільськогосподарської 

сировини. Однак в зародковому стані перебуває розбудова сучасної 

високотехнологічної індустрії переробки сільськогосподарської сировини, 

яка дасть можливість підвищити рівень комплексності використання 

рослинницької та тваринницької продукції. 

«Мова йде про переробно-харчову індустрію, яка охоплює харчову 

промисловість та виробництва по переробці сільськогосподарської сировини 

в цілях, не пов’язаних з виробництвом харчових продуктів. Харчова 

промисловість завжди вважалася для України пріоритетною і стратегічно 

важливою галуззю, яка здатна задовольнити не тільки потреби внутрішнього 

ринку, а й забезпечити провідне місце держави серед лідерів із виробництва 

якісного продовольства» [183]. «До чинників, які реально можуть впливати 

на активізацію залучення іноземних інвестицій в харчову промисловість 

України, відносяться: стабілізація правового поля держави (законодавчої 

бази); інтеграція політичної волі усіх гілок влади; нормалізація стану 

фінансово-кредитної системи; підвищення пріоритетності статусу іноземного 

інвестора; підвищення інвестиційної активності населення» [188]. 

В останній час все більшої вагомості набуває такий сегмент індустрії 

переробки сільськогосподарської сировини як виробництво різних видів 

палива з відходів рослинництва та тваринництва. Зрештою такі виробництва 

мають стати ефективним доповненням основних виробництв підприємств 

харчової промисловості, де утворюються значні обсяги відходів.  

«Також значний поштовх розвитку переробного сегмента 

національного АПК надасть модернізація індустрії переробки вторинної 

сільськогосподарської сировини як рослинного, так і тваринного 

походження, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва біологічного 

палива і поступовому зменшенню тим самим залежності від зовнішніх 

джерел постачання енергоносіїв та нарощенню обсягів виробництва цінних 

кормових добавок. Це є перспективним з огляду на те, що реконструкція й 

технічне переоснащення виробництва – найбільш ефективні напрямки 
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капіталовкладень у харчовій промисловості. Це дає змогу в коротші строки, з 

меншими витратами, ніж при новому будівництві, оновлювати матеріально-

технічну базу, освоювати нові потужності. Це також дозволить збільшувати 

частку витрат на устаткування, тобто на активну частину основних фондів» 

[186]. 

Показовим прикладом в цьому плані при створенні відповідних 

інституціональних умов може стати інвестиційна діяльність підприємств 

спиртової промисловості як в частині відновлення виробництва спирту та 

супутніх видів продукції, так і перепрофілювання незадіяних виробничих 

майданчиків на виробництво біоетанолу. Це насамперед налагодження 

виробництва біоетанолу та альтернативного моторного палива з його вмістом 

на незадіяних виробничих майданчиках спиртових підприємств. 

Налагодження виробництва біоетанолу дасть змогу забезпечувати 

використання в моторному паливі екологічно чистого компоненту, який 

суттєво знижує викиди токсичних речовин, зменшує залежність від імпорту 

енергоносіїв, покращує загальну екологічну ситуацію в країні.  

Налагодження виробництва біоетанолу дасть можливість, з однієї 

сторони, завантажити незадіяні виробничі майданчики спиртових 

виробництв, а з іншої – сформувати надійну основу розбудови вітчизняної 

індустрії виробництва енергетичних ресурсів з відновних джерел.  

Дослідження ефективності функціонування спиртових виробництв 

показали, що дієвим фактором зростання інвестиційної привабливості 

підприємств спиртової промисловості є те, що місця провадження діяльності 

(МПД), на яких планується організація виробництва біоетанолу та палива 

моторного альтернативного, знаходяться в регіонах, де є достатній обсяг 

цукровмісної та крохмалевмісної сировини, що дасть можливість отримувати 

конкурентні переваги над іноземними виробниками. На сьогодні ця сировина 

експортується в країни, де з неї виготовляють біоетанол. Тобто фактично 

вивозиться додана вартість, яка за допомогою незадіяних сьогодні 

потужностей може створюватися в Україні й давати синергетичний ефект як 
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для сільськогосподарських товаровиробників, так і для переробно-харчових 

виробництв. Налагодження виробництва біоетанолу на МПД у Вінницькій, 

Київській, Львівській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях 

сприятиме отриманню переробно-харчовим сегментом АПК цих регіонів 

нових імпульсів для розвитку як в частині диверсифікації виробництва, так і 

в частині нарощення інвестиційних потоків в модернізацію активної частини 

основного капіталу. 

«Каталізатором пожвавлення інвестиційної активності підприємств 

спиртової промисловості стало прийняття законопроекту № 9260 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів», яким передбачено оподаткування технічного спирту за нульовою 

ставкою: спирту етилового денатурованого, який використовується для 

виробництва продукції хімічного і технічного призначення; спирту етилового 

неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової 

сировини; спирту етилового денатурованого, що використовується для 

виробництва парфумерно-косметичної продукції» [30]. Цей законодавчий акт 

знижує фіскальне навантаження на виробників технічного спирту і тим 

самим створює умови для підвищення рівня капіталізації і відповідно 

нарощення внутрішніх джерел інвестування проектів модернізації, 

реконструкції та технічного переоснащення основних засобів. 

 

 

2.3 Оцінка ефективності стимулювання інвестиційної діяльності у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини 

 

Як показують результати проведених досліджень інвестиційна 

діяльність є базовою детермінантою масштабів розширеного відтворення 

основного капіталу національної економіки. Активізація інвестиційної 

діяльності може забезпечити розширення диверсифікації та поглиблення 
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спеціалізації країни на світовому ринку, що позитивно відзначиться на 

позиціях національної грошової одиниці та платіжному балансі країни. Це 

дасть можливість забезпечити макроекономічну стабільність і тим самим 

покращити інвестиційний клімат країни. Дослідження показали, що 

основним полюсом росту в Україні є сільське господарство, котре 

потенційно може забезпечити розширене відтворення потенціалу суміжних 

галузей, в першу чергу, переробно-харчових виробництв, як при 

вертикальній, так і при горизонтальній інтеграції. Однак інвестиційний 

дефіцит в переробному сегменті національного АПК не забезпечує 

належного рівня переробки сільськогосподарської сировини. Крім того, 

розвиток АПК при наявності високої продуктивності виробництва якісної 

агропродовольчої продукції забезпечить задоволення потреб населення в 

продуктах харчування  відповідно до раціональних норм харчування, а також 

сформує якісну основу для росту експорту продукції з високою доданою 

вартістю. 

Встановлено, що при повноцінному інвестиційному процесі можливе 

досягнення даної мети розвитку аграрного сектора. Для створення 

конкурентоспроможного аграрного виробництва в сучасних умовах потрібні 

технічне і технологічне переозброєння, новітнє обладнання та техніка. Однак 

несприятливий режим інвестування не дозволяє забезпечити заміну 

спрацьованого устаткування на сучасну техніку. Для цього потрібні не 

просто інвестиції, а великомасштабні капіталовкладення з інноваційною 

спрямованістю. З огляду на нинішній фінансовий і матеріально-технічний 

стан більшості підприємств агропромислового комплексу, створення 

сприятливого інвестиційного клімату вимагає якісної зміни підходів до 

економічного регулювання інвестиційного процесу як з точки зору 

нарощення інвестиційних потоків, так і з точки зору вибору пріоритетів 

інвестування. 

Дослідження показали, що іноземні інвестиції дають можливість 

прискорювати процеси модернізації, оновлення та реконструкції основного 
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капіталу переробно-харчових виробництв, що сприяє збільшенню випуску 

сільськогосподарської та харчової продукції на новій техніко-технологічній 

основі і підвищує рівень рентабельності діяльності суб’єктів 

агропромислового підприємництва.  

Процеси вкладення інвестицій в основний капітал сільського 

господарства відзначалися висхідним трендом у період з 2001 по 2008 роки, 

що було зумовлено закріпленням тенденцій макроекономічної стабілізації і 

відповідно підвищенням надійності інвестування капіталу як для 

вітчизняних, так і для іноземних інвесторів (рис. 2.12). У 2009 році порівняно 

з 2008 роком обсяги інвестицій в основний капітал сільського господарства 

зменшилися на 7,5 млрд. грн., що стало наслідком надзвичайно високого 

рівня чутливості національної економіки до наслідків глобальної фінансової 

кризи у зв’язку із значною залежністю від кон’юнктури на світових ринках та 

у зв’язку з низьким рівнем розвитку фінансового ринку. Починаючи з 2009 і 

завершуючи 2018 роком за винятком просідання у 2014 році в цілому 

спостерігалася висхідна тенденція в динаміці інвестицій в основний капітал 

сільського господарства, що було зумовлено збільшенням обсягів 

інвестування через суттєве нарощення виробництва експортоорієнтованої 

сільськогосподарської продукції з гарантованою реалізацією. 

Дослідження показали, що кон’юнктура світових ринків продовольства 

та сировини для виробництва біопалива стала надзвичайно сприятливою для 

українських сільськогосподарських товаровиробників, що стало стала чи не 

основним детермінантом нарощення інвестицій в основний капітал 

сільського господарства та окремих ланок харчової промисловості. Про 

активізацію інвестиційного процесу у сільськогосподарському виробництві 

свідчить також зростання частки інвестицій в дану ланку національного 

господарства в загальному обсязі інвестицій в основний капітал в цілому по 

Україні. Це також пов’язано зі зменшенням фінансування капітальних 

інвестицій у високотехнологічних сферах діяльності. 
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Рис. 2.12. Інвестиції в основний капітал сільського господарства та 

їх частка в загальному обсязі капітальних інвестицій в цілому по 

Україні у 2001-2019 роках* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Частка інвестицій в основний капітал сільського господарства в 

загальному обсязі капітальних інвестицій становила 5,0% у 2001 році, у 2008 

– 7,2%, у 2015 – 11,1%, то у 2017 – 13,8%. Отже нарощення інвестицій в 

основний капітал сільського господарства відбувається більш прискореними 

темпами, ніж в цілому по економіці. Основною причиною такої ситуації є 

прискорений розвиток аграрного сектора внаслідок унікальних 

природнокліматичних умов для розвитку сільськогосподарського 

виробництва.  

Дослідження показали, що аграрний сектор в Україні розвивається в 

основному за рахунок внутрішніх ресурсів, оскільки іноземними інвесторами 

вкладено в сільське господарство, мисливство та лісове господарство за 

результатами 2017 року лише 1,3% від загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій в цілому по національному господарству (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство на кінець періоду та їх частка в 

загальному обсязі ПІІ в Україні у 2004-2019 роках* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Причому у 2004-2011 роках іноземні інвестори активніше інвестували 

український аграрний бізнес, ніж в 2014-2017 році. Однією з можливих 

перепон на шляху припливу іноземного капіталу є незадовільний 

інвестиційний клімат та відсутність довгострокової макроекономічної 

стабільності, що знецінює внутрішні активи та робить непривабливими 

інвестиції з річною дохідністю нижче 30-40%.  

Виходячи з динаміки капітальних інвестицій у виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів протягом 2001-2019 років необхідно 

зробити висновок щодо того, що в даній динаміці спостерігалось три фази 

висхідних трендів: з 2001 по 2008 рік (подальший спад пояснюється 

загостренням світової економічної кризи 2008 року та її наслідками), з 2011 

по 2013 рік (посткризова макроекономічна стабілізація, яка була порушена 

новою економічною і політичною кризою, яка виникла в Україні у 2014 
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році), з 2015 по 2017 рік (відбулося відновлення виробничих потужностей 

вітчизняних підприємств харчової промисловості після кризових явищ в 

українській економіці та переформатування ринків збуту готової продукції) 

(рис. 2.14). Виявлення основних фаз в динаміці капітальних інвестицій у 

виробництво харчових продуктів виступає передумовою для застосування 

антициклічних та антикризових заходів, що дадуть змогу створити 

сприятливе підґрунтя для застосування інструментів стимулювання 

інвестиційної діяльності, які були апробовані у високорозвинених країнах.  
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Рис. 2.14. Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів і їх питома вага в загальному обсязі 

інвестицій у переробну промисловість в цілому по Україні у 2001-2019 

роках* 

*розраховано за даними Державної служби статистики України 
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На основі проведених досліджень встановлено, що в динаміці 

капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів в порівняних цінах 2001 року не спостерігається 

висхідної тенденції. Зменшення реального обсягу капітальних інвестицій у 

переробний сегмент АПК пов’язане з низькою активністю іноземних 

інвесторів, які не бажають працювати в умовах відсутності конкурентного 

середовища в українському аграрному секторі та в умовах відсутності 

гарантій зі сторони держави стосовно захисту їх капіталів. Відсутність 

повноцінного Антимонопольного комітету України внаслідок скорочення 

штату даного регуляторного органу не дає можливості забезпечити необхідне 

конкурентне середовище для збільшення інвестиційних потоків у переробно-

харчовий сектор національного АПК.  

В глобальній економіці через зміну клімату підвищується вартість 

продуктів харчування, що вимагає посилення продуктової безпеки 

вітчизняної економіки та задоволення потреб населення у якісних продуктах 

харчування. Для цього необхідні додаткові виробничі потужності, котрі 

вимагають більше капітальних інвестицій. Інвестиційний процес за своєю 

природою є досить складним і залежить від багатьох факторів. 

В результаті, одним із важливих завдань дослідження економічних 

процесів фінансування капіталовкладень у харчовій промисловості є аналіз 

взаємозв’язків, притаманних даним явищам та об’єктам. У тих випадках, 

коли мова заходить про процеси, які мають складну структуру та 

багатопредметні притаманні їм зв’язки, використовується лінійний або 

нелінійний множинний регресійний аналіз.  

Зокрема, виходячи з традиційних прийомів кореляційно-регресійного 

аналізу, функція регресії F(X) дає змогу встановити взаємозв’язок  

середнього значення результативного відклика Y від заданих значень 

предикторів. Узагальнений вигляд лінійної множинної регресійної моделі з 

трьома предикторами виглядає наступним чином : 

y = b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+c       (2.1) 
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де x1-x3 – відповідні фактори; 

с – випадкова величина. 

Для адекватного опису рівняння регресії потрібно провести пошук 

апроксимацій для функції F(X) заснованих на вихідних статистичних даних 

(табл. 2.5). На основі вихідних даних проводиться розрахунок математичної 

моделі, в основі якої закладена економічна залежність капітальних інвестицій 

у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів від зміни 

обсягів випуску продукції тваринництва, продукції рослинництва та 

середньомісячної номінальної заробітної плата штатних працівників в сфері 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Вибірка 

представлена за період з 2010 по 2018 рік та наведена у табл. 2.5 і дод. А. 

Таблиця 2.5 

Основні показники для проведення регресійного аналізу щодо 

визначення ефективності фінансування капітальних інвестицій у 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні 

у 2010-2018 роках* 
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2010 8665 9935979 42295 1924 418 74087 132425 2138 

2011 12255 12804109 42952 1990 426 76310 172682 2545 

2012 13558 17905604 46904 2222 415 84539 171759 2891 

2013 15275 17038805 46070 3071 393 91645 207339 3110 

2014 13487 16668954 56979 3228 349 98703 262390 3337 

2015 13548 14563145 74263 2706 320 134638 397619 4184 

2016 21291 15281803 90862 2419 313 138458 487127 5182 

2017 18927 17756854 105329 2531 322 172260 522635 6756 

2018 30213 18611811 124165 2758 323 180554 547799 8338 

* за даними Державної служби статистики України 
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Фактори та результуючий показник лінійної множинної регресійної 

моделі наступні: 

y – капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів, млн. грн; 

b0 – перетин з віссю ординат; 

b1, b2, b3 – вагові коефіцієнти відповідних факторів; 

x1 – випуск продукції тваринництва (у фактичних цінах), млн. грн; 

x2 – випуск продукції рослинництва (у фактичних цінах), млн. грн; 

x3 – середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в 

сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, грн. 

Відповідні фактори відібрані за результатами кореляційного аналізу, як 

такі, що мають найбільш тісний зв'язок з результуючим показником. Крім 

того, серед показників було присутнє явище мультиколінеарності через 

наявність лінійної залежності між змінними, що пояснюють регресійну 

модель. При цьому була майже повна колінеарність, яка означає наявність 

функціональної (тотожної) лінійної залежності та призводить до 

невизначеності параметрів в лінійній регресійній моделі незалежно від 

методів оцінки. Явище усунуто. 

Провівши математичну обробку даних за допомогою методу 

найменших квадратів отримано наступну регресійну статистику: 

коефіцієнт множинної регресії R 0,977 

R-квадрат (коефіцієнт детермінації) 0,954 

скоректований R-квадрат  0,926 

спостереження 9 

З приведених результатів (коефіцієнту детермінації) та рис. 2.15 слідує, 

що залежність між відкликом та предикторами сильна (R-квадрат >0,75) і 

відповідно лінійну множинну регресійну модель можна використовувати для 

аналізу впливу кожного окремо взятого фактора з допомогою значення 

коефіцієнта Р-значимості. Вплив окремого предиктора на відклик при 

фіксованому рівні інших факторів представлено у табл. 2.6. Це дозволяє 
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провести ранжування впливу факторів на залежну змінну у наступному 

порядку спадання: середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників в сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів, випуск продукції тваринництва та рослинництва. 

Виходячи з даних табл. 2.6 можна записати лінійну множинну 

регресійну модель (2.1) у детермінованому вигляді: 

 

321 *671,6*038,0*354,0975,16882 xxxy      (2.2) 
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Рис. 2.15. Фактичні та розраховані за допомогою моделі (2.2) 

значення капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів у фактичних цінах за період 2010-2018 рр., 

млн. грн. 

 

Виходячи з наявної регресійної лінійної множинної залежності доцільно 

розрахувати коефіцієнти еластичності для кількісної характеристики впливу 

кожного фактора на результуючий показник.  
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Таблиця 2.6 

Регресійні характеристики окремих предикторів, які впливають на 

обсяги інвестиційного забезпечення сектору переробно-харчових 

виробництв в Україні у 2010-2018 роках* 

  Вагові 

коефіцієнти 

Стандартна 

помилка 

t-статистика P-Значення 

Y-перетин 16882,975 4291,288 3,934 0,011 

Випуск продукції 

тваринництва, млн грн 
-0,354 0,115 -3,068 0,028 

Випуск продукції 

рослинництва, млн грн 
0,038 0,019 1,971 0,106 

Середньомісячна 

номінальна заробітна плата 

штатних працівників в сфері 

виробництва харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів, грн 

6,671 1,288 5,180 0,004 

 

Коефіцієнти еластичності у процентному вигляді відображають зміну у 

відсотках капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів при відповідній зміні обсягів випуску продукції 

тваринництва, продукції рослинництва та середньомісячної номінальної 

заробітної плати штатних працівників в сфері виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 1%. У табл. 2.7 представлено 

результати розрахунків, які ілюструють найвищий рівень зворотного впливу 

на капітальні інвестиції у виробництво  

Таблиця 2.7 

Значення капітальних інвестицій у виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів при рості відповідних факторів, 

що здійснюють найбільш детермінуючий вплив 

Зростання 

окремого 

фактора на 

1% 

Випуск продукції тваринництва, 

млн грн 
Відповідний результат 

зростання капітальних 

інвестицій у виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів, у % 

-2,2 

Випуск продукції рослинництва, 

млн грн 
0,7 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних 

працівників в сфері виробництва 

харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів, грн 

1,9 
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харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсягів випуску продукції 

тваринництва через низьку розвиненість відповідної галузі в Україні, зокрема 

через значне скорочення поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні. 

Виходячи з представленої регресійної моделі, прямий взаємозв’язок 

має місце між середньомісячною номінальною заробітною платою штатних 

працівників в сфері виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів та капітальними інвестиціями, а також випуском продукції 

рослинництва як базової галузі сільського господарства в Україні та 

капітальними інвестиціями в сектор переробно-харчових виробництв. Галузь 

рослинництва стала базовою через гіпертрофоване зростання обсягів 

виробництва експортоорієнтованої продукції рослинництва, яка користується 

підвищеним попитом на глобальному аграрному ринку.  

Отже, потрібно посилювати вплив галузі тваринництва на інвестиційну 

активність в сфері виробництва харчових продуктів з метою формування 

позитивної взаємозалежності між сировинним сегментом національного АПК 

та розвитком харчової промисловості через збільшення поголів’я ВРХ, 

будівництво сучасних тваринницьких комплексів, усунення різного роду 

структурних перегинів в тваринницькій галузі. Крім того, необхідно 

забезпечувати підвищення рівня оплати праці працівників в 

агропромисловому секторі для формування прийнятного рівня мотивації для 

підвищення продуктивності праці та якості виконуваних робіт. 

Враховуючи базові тренди залучення інвестицій у сферу 

сільськогосподарського виробництва і сектор переробно-харчових 

виробництв та найбільш типові проблеми інвестиційного забезпечення 

модернізації та реконструкції основного капіталу в цих ланках АПК, 

перспективний інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини має охоплювати:  

1. Масштабне та усестороннє забезпечення диверсифікації інструментів 

та методів податкового стимулювання інвестиційної діяльності шляхом 

встановлення особливого режиму справляння податків і зборів в аграрному 
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бізнесі та введення податкових пільг при здійсненні підприємствами витрат, 

пов’язаних з придбанням високотехнологічного обладнання.  

2. Застосування фіскальних інструментів та методів шляхом зменшення  

ставок податкових платежів, введення пільгового режиму оподаткування 

виплати дивідендів, зниження мит на імпорт сільськогосподарської техніки 

та інших складових матеріально-технічного забезпечення інноваційних 

процесів у переробці сільськогосподарської сировини. 

3. Диверсифікацію інструментів та методів державного регулювання 

інвестиційної діяльності в сільському господарстві та переробно-харчовому 

сегменті АПК шляхом реалізації державних інвестиційних програм і 

фінансування їх за рахунок коштів не лише публічних бюджетів, але й 

коштів залучених на основі реалізації угод публічно-приватного партнерства. 

В умовах дефіциту банківського кредитування важливого значення набуває 

надання бюджетних інвестиційних кредитів для фінансування проектів 

налагодження утилізації рослинних та тваринних відходів на переробно-

харчових виробництвах.  

На основі аналізу основних тенденцій розвитку сектору переробно-

харчових виробництв встановлено, що магістральним напрямом нарощення 

обсягів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в харчову 

промисловість є налагодження виробництва різних видів біологічного 

палива, зокрема біоетанолу, на основі незадіяних виробничих майданчиків 

спиртових виробництв. Варто зазначити, що сьогодні органічне паливо 

успішно використовується у всьому світі. Це таке паливо, яке має 100% 

згорання, викиди від якого не є шкідливими. Тому обов’язковість добавок є 

абсолютно виправданою. Це дасть можливість створити ринок та збільшить 

інвестиційну привабливість підприємств спиртової промисловості. А в ДП 

«Укрспирт» є велика кількість площадок, які вимушено простоюють, і в 

перспективі, коли буде сформована відповідна нормативна база, це 

стимулюватиме інвесторів приходити та працювати з підприємствами 

спиртової промисловості.  



 

 

140 

Дослідження показали, що «в цілому дієвими стимулами нарощення 

інвестицій в спиртову галузь виступають: 1) забезпечення переходу від 

обмежуючої до стимулюючої фіскальної політики шляхом диференціації 

ставок акцизного податку на спирт залежно від виду кінцевого 

спиртовмісного продукту та його стратегічної ролі для держави; 2) створення 

сприятливого інвестиційного клімату, розвитку публічно-приватного 

партнерства для проведення техніко-технологічної модернізації економічно 

активних спиртових заводів, зокрема шляхом перепрофілювання частини 

виробничих площадок на виробництво біоетанолу» [119].  

Перераховані стимули дадуть можливість виробникам спирту відчути 

зменшення податкового тягаря, що внаслідок дії ефекту економії від 

зростання масштабів виробництва забезпечить зниження відпускної ціни на 

спирт на внутрішньому та зовнішньому ринках, а це сприятиме підвищенню 

попиту і, як наслідок – отримання додаткового ефекту вже від розширення 

ринків збуту. Відповідно з’являться додаткові можливості збільшити 

інвестиційні вливання в модернізацію техніко-технологічної бази 

виробництва і підвищення тим самим якості і конкурентоспроможності 

готової продукції по усьому виробничому ланцюгу. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Обґрунтовано, що сектор переробно-харчових виробництв є однією з 

найбільш перспективних галузей національної економіки з огляду на 

наявність надійної ресурсної бази у зв’язку із сприятливими 

природнокліматичними умовами розвитку сільськогосподарського 

виробництва і достатньою концентрацією фінансових ресурсів в даному виді 

виробничо-господарської діяльності. В останні десятиліття даний сектор 

пережив декілька фаз розвитку, зокрема внаслідок впливу політичних 

чинників були втрачені багаторічні ніші на ринку країн пострадянського 
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простору, що призвело до зменшення притоку іноземної валюти та згортання 

окремих видів діяльності.  

2. Доведено, що перспективи нарощення обсягів реалізації харчових 

продуктів за межі країни напряму залежать від активізації інвестиційної 

діяльності у сфері агропродовольчого підприємництва через диверсифікацію 

джерел інвестування та створення сприятливих передумов для притоку 

іноземних інвестицій. Нинішня сировинна спрямованість вітчизняного АПК 

може бути подолана через масове створення переробно-харчових 

виробництв, в тому числі і на базі суб’єктів аграрного підприємництва, що 

дасть можливість забезпечувати максимально можливу переробку 

сільськогосподарської сировини і на порядки збільшити обсяги виробництва 

продукції з високою доданою вартістю. 

3. Дослідження показали, що в останні роки спостерігається зменшення 

питомої ваги готових харчових продуктів в експорті сільськогосподарської та 

харчової продукції, що свідчить про посилення сировинної спрямованості 

вітчизняного агропромислового виробництва. Водночас зростання питомої 

ваги готових харчових продуктів в імпорті сільськогосподарської та харчової 

продукції говорить про зростання ризиків забезпечення належного рівня 

продовольчої безпеки, особливо в умовах волатильності цін на світових 

ринках продовольства. За таких умов важливого значення набуває створення 

умов для нарощення обсягів переробки сільськогосподарської сировини 

через запровадження стимулів інвестиційного-інноваційного розвитку 

переробно-харчових виробництв. 

4. Встановлено, що в динаміці капітальних інвестицій у виробництво 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів протягом 2001-2019 років 

спостерігались три фази висхідних трендів: з 2001 по 2008 рік (подальший 

спад пояснюється загостренням світової економічної кризи 2008 року та її 

наслідками), з 2011 по 2013 рік (посткризова макроекономічна стабілізація, 

яка була порушена новою економічною і політичною кризою, яка виникла в 

Україні у 2014 році), з 2015 по 2019 рік (відбулося відновлення виробничих 
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потужностей вітчизняних підприємств харчової промисловості після 

кризових явищ в українській економіці та переформатування ринків збуту 

готової продукції). 

5. Виходячи з основних тенденцій залучення інвестицій у сферу 

сільськогосподарського виробництва і переробно-харчову промисловість та 

враховуючи найбільш типові проблеми інвестиційного забезпечення 

модернізації та реконструкції основного капіталу в цих ланках АПК, сучасна 

система стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі має 

передбачати: 1) диверсифікацію інструментів та методів податкового 

стимулювання інвестиційної діяльності; 2) застосування податкових 

інструментів, що використовуються для стимулювання інвестицій в аграрний 

сектор; 3) використання методів державного регулювання інвестиційної 

діяльності в сільському господарстві та переробно-харчовому сегменті АПК 

через прийняття державних інвестиційних програм і фінансування їх за 

рахунок коштів публічних бюджетів.  

6. Встановлено, що основними стимулами активізації інвестиційної 

діяльності в секторі переробно-харчових виробництв мають виступати пільги 

при імпорті високотехнологічного обладнання, необхідного для 

налагодження переробки сільськогосподарської сировини, виходячи зі 

світових стандартів та регламентів якості та безпечності харчових продуктів; 

державні інвестиційні програми, спрямовані на підтримку налагодження 

переробки сільськогосподарської продукції на базі суб’єктів аграрного 

підприємництва, які безпосередньо зайняті виробництвом продукції 

тваринництва та рослинництва; державні преференції суб’єктам аграрного 

бізнесу, які здійснюють відновлення традиційної сільськогосподарської 

спеціалізації для відповідних природнокліматичних зон. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ 

 

3.1 Пріоритети, методи та інструменти стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської 

сировини 

 

Ретроспективний аналіз розвитку національної економіки в останні 

десятиліття показав, що Україна має унікальні природно-ресурсні та 

природнокліматичні умови для розвитку сільського господарства, що 

створює можливості для виробництва значних обсягів сільськогосподарської 

сировини та нарощення тим самим експортного потенціалу країни. 

Сільськогосподарська сировина є продукцією з низькою доданою вартістю і 

за даних умов забезпечує прийнятний рівень рентабельності лише для 

великих товаровиробників, в першу чергу для підприємств, які входять у 

вертикально та горизонтально інтегровані підприємницькі об’єднання. 

Водночас збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської сировини, 

яка продається на експорт, не забезпечує належних рівнів зайнятості на селі і 

в цілому призводить до виснаження ґрунтів.  

Дослідження показали, що сільськогосподарське виробництво 

надаватиме необхідних імпульсів для соціально-економічного піднесення 

села лише за умови налагодження переробки сільськогосподарської 

сировини, що сприятиме збільшенню виробництва готової продукції і 

створенню нових робочих місць. Отже збільшення потужностей по переробці 

сільськогосподарської сировини – це необхідна умова відродження 

українського села та забезпечення нової кості розвитку національного АПК. 

Лише за умови введення додаткових потужностей по переробці 

сільськогосподарської сировини за нинішнього рівня інвестиційного 
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забезпечення, особливо у секторі малого та середнього агропродовольчого 

підприємництва, стане можливим за умови застосування державою 

комплексу стимулів, які спонукатимуть сільськогосподарських 

товаровиробників та переробно-харчові виробництва впроваджувати сучасні 

технології по переробці продукції тваринництва та рослинництва, а також по 

утилізації харчових відходів, в тому числі тих, які знаходяться на полях 

фільтрації. Передувати формуванню інструментарію стимулювання 

інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв має 

оцінка можливих сценаріїв розвитку інвестиційного клімату у цілому в 

економіці України (рис. 3.1). 

Встановлено, що основним параметром для збільшення обсягів 

фінансування капітальних інвестицій в національній економіці виступає стан 

інвестиційного клімату, котрий визначає подальші сценарії розвитку ділових 

процесів та забезпечує градацію сфер економіки залежно від еластичності 

кон’юнктури базових ринків. При цьому можна виділити сфери економіки, 

що працюють для задоволення найнеобхідніших потреб населення і котрі не 

залежать від стану інвестиційного клімату. Також є сфери, котрі не суттєво 

реагують на зміну інвестиційного середовища, як правило сюди відносяться 

виробництва товарів повсякденного попиту. Найбільш чутливим до зміни 

інвестиційного клімату є випуск товарів та послуг тривалого користування.  

Виходячи із сучасних економічних реалій, необхідно розглядати три 

сценарії розвитку інвестиційного клімату в Україні. Перший сценарій 

передбачає продовження поточного тренду, тобто сценарій повільного 

відновлення докризових макроекономічних пропорцій в існуючому форматі 

без суттєвих змін щодо удосконалення інституціонального середовища 

диверсифікації джерел, методів та форм інвестиційної діяльності. Можливий 

і варіант прискорення економічного зростання в України та зміна 

інституціонального середовища в напрямку створення більш комфортних 

умов ведення бізнесу, тоді інвестори приймають протягом 6-12 місяців ряд 

позитивних рішень щодо капіталовкладень в такі сфери як машинобудування 
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   Рис. 3.1. Сценарії розвитку інвестиційного клімату в економіці України (сформовано автором) 

Сценарії розвитку інвестиційного клімату в економіці України 

Сценарій продовження поточного 

тренду – продовження повільного 

відновлення в існуючому форматі без 

суттєвих змін щодо удосконалення 

інституціонального середовища 

диверсифікації джерел, методів та форм 

інвестиційної діяльності 

Оптимістичний сценарій – 

прискорення економічного 

зростання в України та зміна 

інституціонального середовища в 

напрямку більш комфортних умов 

ведення бізнесу 

Песимістичний сценарій – 

регрес щодо 

інституціональних змін 

відносно покращення 

ділового середовища 

Інвестори вкладають кошти 

в галузі, котрі розвиваються 

із мінімальною реакцією на 

зміну ділового середовища 

у короткостроковому 

періоді з високим терміном 

окупності, включаючи 

аграрний бізнес 

 

Інституціональні 

інвестори приймають 

протягом 6-12 місяців ряд 

позитивних рішень щодо 

капіталовкладень в такі 

сфери як 

машинобудування та 

інфраструктурні проекти 
 

Інвестори відкладають 

рішення щодо вкладення 

коштів до позитивних 

наслідків економічних 

реформ. Сприятливий 

інвестиційний клімат 

практично відсутній 
 

- турбулентність інституціонального середовища розвитку національної економіки; 

- невизначеність подальшої динаміки валютного курсу; 

- відсутність сучасної системи захисту прав інвесторів. 

 

Екзогенне середовище 
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та інфраструктурні проекти, а також в сектор переробно-харчових 

виробництв. 

В умовах настання глобальної фінансової кризи та наростання 

геополітичних ризиків через воєнні конфлікти починає розвиватися 

третійсценарій – зниження ділової активної та економічного зростання. 

Інвестори відкладають рішення щодо вкладення коштів до позитивних 

наслідків економічних реформ. Сприятливий інвестиційний клімат 

практично відсутній. В такому випадку збільшується дефіцит державного 

бюджету та знецінюється національна грошова одиниця. Тому, розвиваються 

сфери економіки, що задовольняють найбільш необхідні потреби населення. 

Це в першу чергу вимагає надання додаткових імпульсів розвитку 

національного АПК, особливо його переробному сегменту, який здатний за 

короткий період суттєво збільшити виробництво конкурентоспроможної 

продукції з високою доданою вартістю.  

Встановлено, що посилення сировинної орієнтації національного 

аграрного сектору вимагає нарощення потужностей у переробно-харчовому 

сегменті, щоб збільшити обсяги продукції з високою доданою вартістю і 

зменшити частку сільськогосподарської сировини у сукупному аграрному 

експорті країни. Реалізація означеної цілі потребує суттєвого нарощення 

інвестицій у техніко-технологічну модернізацію існуючих переробно-

харчових виробництв і створення принципово нових виробництв, заснованих 

на застосуванні кращих іноземних практик виробництва харчових та 

промислових продуктів на основі переробки тваринницької та рослинницької 

продукції. У той же час інвестиційна діяльність у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини у нинішніх умовах не забезпечує 

необхідного залучення інвестиційних потоків через наявність численних 

інституціональних пасток та інституціональних розривів, які зумовлені 

надмірною уніфікованістю форм, методів та джерел інвестиційного 

забезпечення проектів налагодження виробництва продукції продовольства 

та інших продуктів на основі переробки сільськогосподарської сировини, а 
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також проектів залучення у продуктивний господарський обіг харчових 

відходів.  

Виходячи з приведених міркувань, виникла потреба у розробленні 

сучасного інституціонального механізму стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, який 

оперуватиме критично необхідною масою інституціональних норм, правил та 

стереотипів поведінки, а також охоплюватиме відповідний перелік 

інститутів-організацій для забезпечення повноцінного з точки зору 

передового іноземного досвіду інвестиційного процесу у переробному 

сегменті національного АПК, що в підсумку на порядок збільшить 

виробництво продукції з високою доданою вартістю.  

Враховуючи інституціональний розріз сфери переробки 

сільськогосподарської сировини, встановлено, що необхідним є формування 

інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності для 

публічного сектора (державні та комунальні підприємства) національного 

аграрного сектора, де існують ряд обмежень, що не дозволяють повною 

мірою використати всі можливі резерви для суттєвого нарощення інвестицій 

у модернізацію та реконструкцію переробно-харчових виробництв. Для таких 

підприємств пріоритетною формою стимулювання інвестиційної діяльності 

має стати формування такого інституціонального механізму, який 

базуватиметься на широкому спектрі форм і видів публічно-приватного 

партнерства. Основними формами публічно-приватного партнерства 

виступають: 1) передача прав тимчасового користування  публічними 

активами; 2) створення асоціативних, кластерних та кооперативних утворень. 

Встановлено, що в умовах сприятливої для українських 

сільгоспвиробників кон’юнктури світових ринків продовольства та сировини 

для виробництва біологічного палива, важливого значення набуває створення 

відповідних інституціональних передумов для нарощення обсягів 

інвестування сільськогосподарського виробництва та переробного сегмента 

АПК. Виходячи з існуючих трендів розвитку вітчизняного аграрного сектору, 
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особливого значення набуває розширення спектра форм та методів 

інвестиційного забезпечення відтворення переробно-харчових виробництв, 

щоб на порядок збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою 

вартістю та підвищити рівень соціальної ефективності використання 

агроресурсного потенціалу через збільшення рівня зайнятості населення і 

підвищення доходів домогосподарств (рис. 3.2). При цьому важливого 

значення набуває завдання вибору пріоритетів розвитку переробно-харчових 

виробництв. 

Введення додаткових потужностей в сектор переробно-харчових 

виробництв дасть можливість збільшити обсяги виробництва готової 

продукції і поступово зменшувати сировинну складову в структурі сукупного 

аграрного експорту, що в підсумку забезпечить усунення наявних 

структурних диспропорцій в національному АПК.  

Виходячи з аналізу реальної ситуації встановлено, що реалізація такого 

роду пріоритетів потребує нарощення обсягів інвестиційного забезпечення, 

щоб забезпечити модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення 

основного капіталу переробно-харчових виробництв. Необхідною умовою 

нарощення інвестиційних потоків у переробний сегмент національного АПК 

є формування інституціонального середовища стимулювання інвестиційної 

діяльності, яке дасть можливість закласти стимули для активізації 

інвестиційної активності як на рівні держави та територіальних утворень, так 

і суб’єктів аграрного та агропромислового підприємництва.  

Тому важливого значення набуває розроблення державних програм 

підтримки введення додаткових потужностей у харчовій промисловості, які 

охоплюватимуть комплекс кредитних, податкових та інших стимулів для 

суб’єктів агропродовольчого підприємництва, які створюватимуть 

додатковий інтерес щодо збільшення обсягів переробки 

сільськогосподарської сировини через нарощення інвестиційних вливань в 

введення додаткових та модернізацію і реконструкцію діючих основних 

засобів. 
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Рис. 3.2. Складові нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини 

(сформовано автором) 
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При цьому важливо закласти необхідні інвестиційні стимули для 

великих агропромислових об’єднань, які внаслідок багаторічної експортної 

експансії на зовнішні ринки, володіють значною концентрацією фінансових 

ресурсів і мають потенційні можливості для введення значних потужностей 

по переробці сільськогосподарської сировини вже у короткостроковій 

перспективі. Це з однієї сторони збільшить обсяги виробництва продукції з 

високою доданою вартістю, наростить масштаби виробництва у переробних 

фазах агропродуктових ланцюгів, створить додатковий попит на 

сільськогосподарську сировину в секторі особистих та фермерських 

господарств, що прискорить процеси активізації ділової активності у 

сільській місцевості та подолає депресивність значної кількості сільських 

населених пунктів.  

Також держава за належного стимулювання інвестиційної діяльності 

здатна на порядок збільшити обсяги переробки сільськогосподарської 

сировини в секторі малого та середнього аграрного бізнесу для виробництва 

харчових продуктів для потреб регіонального та місцевого ринку, що знову ж 

таки збільшить кількість замкнених циклів в локальних агропродуктових 

ланцюгах і сформує ресурсно-виробничі та фінансові передумови для 

розширеного відтворення потенціалу сільськогосподарського виробництва. 

За такої ситуації активізується діяльність збутових та обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів, що зменшить втрати 

сільськогосподарської сировини в секторі малого та середнього бізнесу 

внаслідок кон’юнктурних коливань на цільових ринках та зміцнить сектор 

переробно-харчових виробництв в місцях найбільшої концентрації 

сільськогосподарської сировини. Налагодження виробництва готових 

харчових продуктів на базі безпосередніх виробників сільськогосподарської 

сировини дасть можливість забезпечити економію на транспортних та 

логістичних затратах і в підсумку здешевити готову продукцію, що є дуже 

важливим чинником для вітчизняних реалій з огляду на домінування тренду 

падіння доходів основних верств населення.  
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Значний потенціал для розширеного відтворення сектору переробно-

харчових виробництв містить розширення номенклатури виробництва 

готових харчових виробів та виробів виробничо-технічного призначення з 

огляду на урізноманітнення споживчих уподобань та необхідність переходу 

до сучасних технологічних укладів. Розширення номенклатури готових 

харчових продуктів вимагає придбання та монтажу сучасного 

високотехнологічного обладнання з прийнятним рівнем енергомісткості та 

іншими сучасними техніко-експлуатаційними характеристиками, а 

придбання такого обладнання потребує додаткових інвестицій. Виходячи з 

низького рівня інвестиційної привабливості національної економіки в цілому 

у зв’язку з політичною нестабільністю, збільшення на порядок інвестиційних 

вливань в сектор переробно-харчових виробництв для забезпечення 

розширення номенклатури готових харчових виробів потребує застосування 

комплексу стимулів зі сторони держави як в частині залучення фінансових 

ресурсів нерезидентів, так і в частині залучення інвестицій на національному 

ринку позикового капіталу.  

Введення такого роду обладнання дасть можливість переробляти 

левову частку відходів та залишків харчової промисловості і виготовляти 

готову продукцію, що у середньостроковій перспективі забезпечить 

позитивні зрушення в структурі аграрного експорту в цілому. Стагнаційні 

процеси в економіці України, які мали місце в 90-х роках минулого століття, 

призвели до руйнації нехарчового сегменту в секторі переробно-харчових 

виробництв, що кумулятивним чином вплинуло на динаміку виробництва 

технічних сільськогосподарських культур. Зокрема була зруйнована 

підгалузь по виробництву лляного волокна, відродження котрої за 

нинішнього високого попиту на європейському ринку лляних тканин може 

стати одним з основних каталізаторів модернізації сектору переробно-

харчових виробництв.  

Сьогодні Україна має сприятливі передумови для відновлення 

докризових посівних площ льону у зв’язку зі значними площами дерново-
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підзолистих та супіщаних ґрунтів, але за умови запровадження державою 

інвестиційних стимулів. Такі стимули мають запроваджуватися як для 

сільськогосподарських товаровиробників, які будуть зацікавлені 

відновлювати посівні площі льону довгунця та льону-олійного, а також для 

переробних підприємств, які створюватимуть попит на лляну сировину. 

Ефективність інвестиційних стимулів для відновлення потенціалу 

льоновиробництва може бути забезпечена за рахунок створення в публічних 

бюджетах спеціальних фінансових фондів підтримки виробників льону, 

льоноволокна та лляних тканин. Запровадження інвестиційних стимулів 

прискорить відродження галузі льоновиробництва, яка для Поліського 

регіону може стати чи не основною конкурентною галуззю аграрного сектора 

і сформувати сприятливі передумови для зміцнення господарської 

самодостатності сільських населених пунктів.  

Одним з основних пріоритетів розвитку переробно-харчових 

виробництв є суттєве збільшення обсягів поглибленої переробки 

сільськогосподарської сировини на основі впровадження сучасних 

технологій. Великі агропромислові об’єднання, які спеціалізуються на 

вирощуванні експортно-орієнтованих сільськогосподарських культур, здатні 

забезпечити виробництво готових харчових продуктів на основі поглибленої 

переробки сільськогосподарської сировини. Але на даний момент вони не 

використовують цей потенціал через відсутність належних інвестиційних 

стимулів, зокрема у формі введення пільгових ставок ввізного мита на 

сучасне високотехнологічне обладнання, яке забезпечить високу 

продуктивність переробки сільськогосподарської сировини.  

Водночас в теперішніх умовах суб’єкти сільськогосподарського 

виробництва та агропродовольчого підприємництва не використовують 

навіть частину потенціалу підвищення рівня капіталізації своєї діяльності за 

рахунок раціональнішого використання відходів через відсутність необхідної 

зацікавленості. Така зацікавленість безпосередньо пов’язана з 

інституціоналізацією інвестиційних стимулів, зокрема у формі 
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відшкодування державою частини процентних ставок комерційним банкам за 

надані кредити під налагодження переробки відходів рослинного та 

тваринного походження та укладання угод публічно-приватного партнерства. 

Дослідження показали, що усталеним трендом розвитку аграрного 

сектора України останніх років є максимізація експортних поставок 

рослинницької продукції, що звужує потенціал сфери переробки 

сільськогосподарської сировини в середині країни. Переважна більшість 

виробників сільськогосподарської сировини зорієнтована на максимізацію 

прибутку за рахунок нарощення експортних поставок як напряму, так і через 

трейдерів. Переломлення даного тренду стане можливим за умови нарощення 

інвестиційних вливань у сектор переробно-харчових виробництв та його 

допоміжні ланки, що вимагає розроблення сучасного інструментарію 

стимулювання інвестиційної діяльності у даній ланці національного АПК з 

формуванням відповідного пакета інституціонального забезпечення 

запровадження конкретних методів та інструментів регуляторного впливу. 

Також центральний орган державної виконавчої влади, на який покладені 

обов’язки реалізації національної аграрної політики, має розробити дорожню 

карту розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу окремих 

ланок харчової промисловості та тих сегментів сектору переробно-харчових 

виробництв, які зорієнтовані на переробку сільськогосподарської сировини 

для виробництва готових виробів виробничо-технічного призначення.  

Дослідження показали, що забезпечення виробничо-технічних умов 

для введення додаткових потужностей у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини дасть можливість забезпечити позитивні 

структурні зрушення у регіональних господарських комплексах аграрної 

спеціалізації та збільшити кількість замкнених циклів у продуктових 

ланцюгах, що призведе до зростання доданої вартості та створення нових 

робочих місць, а також активізації діяльності в суміжних галузях. У підсумку 

це надасть додатковий імпульс для соціально-економічного піднесення 

сільських територій. Даний момент є важливою передумовою вдалого 
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поглиблення децентралізації влади, зокрема завершення створення 

об’єднаних територіальних громад, через формування нових полюсів росту 

на основі налагодження додаткової переробки сільськогосподарської 

сировини. У підсумку у середньостроковій перспективі має відбутися 

усунення галузевого перегину в структурі національного АПК в сторону 

збільшення питомої ваги сектору переробно-харчових виробництв, який 

продукуватиме більшу кількість продукції з високою доданою вартістю та 

поступово усуватиме сировинну спрямованість регіональних 

агропродуктових ланцюгів. Водночас сектор переробно-харчових 

виробництв забезпечить нові можливості для територіального 

комплексоутворення в сторону становлення промислового виробництва у 

сільській місцевості. 

Паралельно зі збільшенням обсягів виробництва продовольчої 

продукції з високою доданою вартістю відбуватиметься зростання обсягів 

виробництва цінних органічних добрив на основі утилізації рослинних та 

тваринних відходів, а також обсягів паливних ресурсів, вироблених на основі 

рекуперації енергії полів фільтрації переробно-харчових виробництв та 

відходів в усіх фазах агропродуктового ланцюга, що дасть можливість 

сформувати критично необхідну для розширеного відтворення ресурсно-

виробничого потенціалу національного АПК кількість замкнених циклів. 

Саме за умови комплексного використання сільськогосподарської сировини 

буде забезпечене підвищення рівня ефективності нарощення потужностей у 

секторі переробно-харчових виробництв.  

При цьому необхідною передумовою реалізації перерахованих 

пріоритетів є формування сучасної системи стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини на основі 

взаємодії публічних та приватних інститутів. Взаємодія публічних та 

приватних інститутів повинна проявлятися не лише в фіскальному і 

фінансово-розподільчому напрямках, а і у вигляді створення сприятливого 

середовища для ведення переробної діяльності в агропромисловому 
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комплексі. В даному аспекті необхідно здійснювати заходи в напрямках 

удосконалення інституціонального середовища функціонування переробно-

харчових виробництв, консультативного забезпечення розвитку переробно-

харчових виробництв та диверсифікації інструментів прямої та непрямої 

державної фінансової підтримки переробно-харчових виробництв.  

Покращення інвестиційного клімату через інституціональні зміни є 

основним напрямком діяльності урядів економічно розвинутих країн, що 

дозволяє їх залучати іноземні інвестиції та сприяти розвитку переробного 

сегменту аграрного сектора. В Україні в цьому контексті необхідно 

зміцнювати економічні відносини між переробно-харчовими підприємствами 

та виробниками сільськогосподарської сировини та впроваджувати стандарти 

директив ЄС, які стосуються якості та безпечності харчових продуктів. 

Виходячи з наявного інституціонального підґрунтя та передового 

іноземного досвіду виробництва готових харчових продуктів та інших видів 

промислової продукції на онові переробки сільськогосподарської сировини, 

варто зазначити, що Уряд має здійснювати консультативне забезпечення 

розвитку переробно-харчових виробництв через запровадження сучасних 

технологій переробки сільськогосподарської сировини та утилізації відходів 

на основі використання франчайзингових та реінжинірингових бізнес-

процесів; активізацію діяльності дорадницьких служб щодо становлення 

переробно-харчових виробництв на базі особистих селянських та 

фермерських господарств; консультативне супроводження утилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва та вирощування біоенергетичних 

культур в контексті розбудови індустрії виробництва біопалива. 

Виробництво біопалива має ключове значення для територіальних утворень в 

сільській місцевості, оскільки дає можливість знизити вартість енергоносіїв, 

що в умовах високого рівня енергомісткості має важливе значення для 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. 

Встановлено, що з метою досягнення комплексного результату та 

збільшення ефективності впливу формальних інститутів на економічні 
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процеси підтримка переробки сільськогосподарської сировини повинна 

включати диференційовані методи, засновані на прямій та непрямій 

державній фінансової підтримці переробно-харчових виробництв, зокрема 

через спеціальний режим адміністрування ПДВ. Наприклад, надання 

фінансових преференцій при імпорті сучасного обладнання для виробництва 

біопалива, надання державних дотацій суб’єктам аграрного підприємництва, 

які запроваджують установки по виробництву біопалива, бюджетне 

фінансування проектів відновлення традиційної спеціалізації 

адміністративних районів через розширення посівних площ технічних 

культур та налагодження їх первинної переробки та відшкодування 

державою частини процентних ставок за отримані кредитні ресурси 

комерційних банків для модернізації, реконструкції та технічного 

переоснащення виробничих майданчиків переробно-харчових виробництв, 

які виробляють продукцію імпортозаміщення. Такі інструменти 

стимулюватимуть суб’єктів аграрного та агропродовольчого бізнесу 

розбудовувати матеріально-технічної базу переробки сільськогосподарської 

сировини.  

Виходячи з ретроспективного аналізу основних тенденцій розвитку 

переробних ланок національного АПК, важливого значення набуває 

збільшення інвестиційних потоків в аграрний сектор. Як показує передова 

світова практика, розмір інвестиційних потоків залежить від ефективності 

системи стимулювання інвестиційної діяльності, яка передбачає комплекс 

інституціональних передумов, фіскальних та фінансово-кредитних важелів 

стосовно підвищення зацікавленості інвесторів-резидентів та інвесторів-

нерезидентів в нарощенні фінансування проектів розширення виробничих 

потужностей в сировинному та переробному сегментах АПК, а також 

стосовно впровадження сучасних технологій, в тому числі 

екологоорієнтованих, як в процес виробництва сільськогосподарської 

сировини, так і в переробно-харчові виробництва (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Методи та інструменти стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі України 

(сформовано автором) 

Система стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі 

- встановлення особливого режиму 

справляння податків і зборів в 

аграрному бізнесі; 

- надання податкових пільг при 

закупівлі сучасного 

високотехнологічного обладнання 

на умовах лізингу; 

- зниження ставок ввізного мита на 

імпорт сільськогосподарської 

техніки; 

- пільговий режим оподаткування 

при виплаті дивідендів. 

 

Диверсифікація 

інструментів та методів 

податкового стимулювання 

інвестиційної діяльності 

Розширення специфікації 

методів державного регулювання 

інвестиційної діяльності в 

сільському господарстві та 

переробно-харчовому сегменті 

АПК 

Удосконалення 

інституціонального 

середовища інвестиційної 

діяльності 

- розширення переліку державних 

інвестиційних програм і фінансування їх за 

рахунок коштів бюджету; 

- надання бюджетних інвестиційних 

кредитів для фінансування агропроектів по 

відновленню традиційної 

сільськогосподарської та переробно-

харчової спеціалізації окремих 

адміністративних районів; 

- надання гарантій Уряду за кредитами, 

залученими для реалізації інвестиційних 

проектів по підвищенню 

енергоефективності використання відходів 

переробно-харчових виробництв. 

 

- підвищення ефективності 

консультативного забезпечення реалізації 

інвестиційних проектів 

перепрофілювання незадіяних 

виробничих майданчиків переробно-

харчових виробництв для виробництва 

твердого та рідкого біопалива; 

- розбудова фінансової інфраструктури 

регіональних аграрних ринків; 

- удосконалення інституціонального 

підґрунтя створення об’єднань виробників 

сільськогосподарської сировини та 

переробно-харчових виробництв на основі 

асоціативної, кластерної та кооперативної 

інтеграції. 
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Більше того, для забезпечення розширеного відтворення та фінансової 

стабільності у аграрному секторі повинні забезпечуватися оновлення 

основних засобів та модернізація виробничих потужностей, що можливе 

лише у випадку здійснення значного обсягу фінансування капітальних 

вкладень. Це стосується як активної, так і пасивної частини основних засобів. 

Нарощення масштабів інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв стане можливим за умови створення необхідного середовища 

через використання диверсифікації інструментів та методів податкового 

стимулювання інвестиційної діяльності, розширення специфікації методів 

державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

та переробно-харчовому сегменті АПК та удосконалення інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності. За таких умов буде забезпечена 

належна диверсифікація джерел та методів інвестування, що призведе до 

суттєвого нарощення інвестиційних потоків  

Податкове середовище є важливою складовою сприятливості 

інвестиційного клімату і потребує встановлення особливого режиму 

справляння податків і зборів в аграрному бізнесі та надання податкових пільг 

при закупівлі сучасного високотехнологічного обладнання на умовах лізингу. 

Також потрібно знизити ставки ввізного мита на імпорт 

сільськогосподарської техніки та забезпечити пільговий режим 

оподаткування при виплаті дивідендів. 

Потрібно збільшувати кількість методів державного регулювання 

інвестиційної діяльності в переробно-харчовому сегменті АПК для 

стимулювання інвестиційного процесу через формування державних 

інвестиційних програм і фінансування їх за рахунок коштів державного 

бюджету та надання бюджетних інвестиційних кредитів і гарантій Уряду для 

фінансування проектів у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

Крім того, Уряд повинен проводити заходи щодо зміни 

інституціонального середовища інвестиційної діяльності для забезпечення 

високих конкурентних позицій порівняно з іншими країнами. Для цього 
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пропонується консультативне забезпечення реалізації інвестиційних проектів 

перепрофілювання незадіяних виробничих майданчиків переробно-харчових 

виробництв для виробництва твердого та рідкого біопалива та розбудова 

фінансової інфраструктури регіональних аграрних ринків. Також необхідно 

удосконалювати інституціональне підґрунтя створення об’єднань виробників 

сільськогосподарської сировини та переробно-харчових виробництв на 

основі асоціативної, кластерної та кооперативної інтеграції. 

Диверсифікацію форм, методів та інструментів інвестування через 

розбудову національного фондового ринку має стати магістральним 

елементом системи стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному 

секторі і має бути зорієнтована на те, щоб збільшити приплив портфельних 

інвестицій. Водночас важливого значення набуває і запровадження угод 

публічно-приватного партнерства, особливо в частині утилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва та переробно-харчових виробництв 

АПК. Необхідною складовою нарощення інвестиційних потоків у сферу 

переробки сільськогосподарської сировини на базі суб’єктів аграрного 

бізнесу виступає запуск повноцінного ринку сільськогосподарських земель, 

що дасть змогу ідентифікувати реальних власників земельного капіталу і 

запустити класичні механізми здійснення іпотечно-заставних операцій, а 

також сек’юритизації земельних активів. Можливість використання 

сільськогосподарських земель як застави підвищує ймовірність залучення 

фінансових ресурсів на ринку позикового капіталу. 

Сьогодні є високою ймовірність відкриття нових ніш на світових 

ринках для українських товаровиробників у зв’язку із загостренням 

глобальної проблеми забезпечення продовольством населення планети. На 

даний час Україна використовує ці можливості лише частково за рахунок 

нарощення експорту сільськогосподарської сировини. Водночас можливості 

переробно-харчових виробництв використовуються незадовільно, оскільки 

держава мляво використовує стимули для підвищення рівня переробки 

сільськогосподарської сировини. 
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Водночас сприятливі природно-ресурсні передумови для розвитку 

сільськогосподарського виробництва і відповідно для розвитку харчової 

промисловості створюють сприятливе підґрунтя для того, щоб сільське 

господарство та переробно-харчові виробництва значно підвищили рівень 

капіталізації. Незважаючи на те, що розмір валової доданої вартості у 

сільському господарстві зростає та підвищується її частка у ВВП країни, 

фінансування капітальних інвестицій є недостатнім для того, щоб 

забезпечити комплексне використання агроресурсного  потенціалу. Лише 

через модернізацію та реконструкцію основного капіталу переробно-

харчових виробництв можливою стане підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної харчової промисловості. 

Враховуючи динаміку валової доданої вартості, яка створюється в 

сільському господарстві та харчовій промисловості, а також основні 

тенденції фінансування капітальних інвестицій в цих сегментах 

національного АПК, можна зробити висновок про те, що ці ланки 

національної економіки не використовують наявні резерви підвищення рівня 

капіталізації виробництва сільськогосподарської та харчової продукції. 

Прийнятний результат не досягається через відсутність сприятливих 

інституціональних передумов для залучення приватного вітчизняного та 

іноземного капіталу, що не дає можливості знизити енергомісткість 

продукції і відповідно підвищити рівень її конкурентоспроможності. Якраз 

нижчий рівень конкурентоспроможності продукції не дає змоги вітчизняним 

переробно-харчовим виробництвам конкурувати з іноземними виробниками.  

Дуже важливе значення має формування сприятливих 

інституціональних передумов для активізації інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. Процес формування  таких 

передумов має відзначатися відповідним рівнем системності та 

структурованості, що є можливим за умови побудови упорядкованої 

сукупності інститутів у формі інституціонального механізму. 

Інституціональний механізм стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 
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переробки сільськогосподарської сировини являє собою сукупність 

інститутів-організацій та інститутів-правил, що забезпечують залучення, 

акумулювання та освоєння інвестиційних потоків у переробний сегмент 

агропромислового комплексу. Особливо важливими є інститути-правила, які 

знаходять свій прояв в діяльності інститутів-організацій.  

Дослідження дають підстави стверджувати, що інститутами-

організаціями, які стимулюватимуть інвестиційну активність суб’єктів 

переробно-харчових виробництв, мають стати спеціалізовані інжинірингові, 

реінжинірингові, консалтингові та  аутсорсингові компанії, які надаватимуть 

послуги суб’єктам переробно-харчових виробництв в частині виходу на 

міжнародні ринки капіталу, отримання кредитних ресурсів на основі 

іпотечно-заставних операцій, залучення ресурсів інституціональних 

інвесторів, а також щодо запровадження сучасних методів прийняття 

управлінських рішень в частині оптимізації фінансових та матеріальних 

потоків. Саме оптимізація фінансових та матеріальних потоків створить 

умови для вивільнення додаткових інвестиційних ресурсів, що дасть змогу 

збільшити асигнування в модернізацію та реконструкцію основного капіталу.  

Необхідно також враховувати факт того, що нинішній 

інституціональний механізм оперує надмірно уніфікованим набором 

інститутів-правил, які не закладають належних стимулів для диверсифікації 

джерел інвестиційного забезпечення модернізації та реконструкції 

переробно-харчових виробництв. В першу чергу, необхідно 

інституціоналізувати ті норми та правила, які даватимуть можливості 

суб’єктам переробно-харчових виробництв, які перебувають у державній 

власності, укладати угоди з приватними підприємницькими структурами на 

основі партнерських відносин. Тобто мова йде про укладання угод публічно-

приватного партнерства. Зокрема, такою нормою виступає можливість 

входити в нестатутні кластерні об’єднання з представниками системи 

державного управління, місцевого самоврядування, фінансово-кредитними 

установами та науково-дослідними і навчальними закладами, що дасть 
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можливість покращити доступ до кредитних ресурсів, заручитися гарантіями 

держави та територіальних громад в частині виробництва економічно та 

соціально значущих товарів і послуг, а також спростить можливість 

продукування і освоєння процесних та продуктових інновацій у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. Це особливо важливо для 

новостворених об’єднаних територіальних громад в сільській місцевості. 

 

 

3.2 Стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-

харчових виробництв як базова передумова диверсифікації їх 

виробничо-господарської діяльності 

 

Для багатьох регіонів України переробка сільськогосподарської 

сировини виступає базовою ланкою господарського комплексу, 

забезпечуючи левову частку податкових надходжень до місцевих бюджетів 

та створюючи значну кількість робочих місць. Однак тренди останніх років 

свідчать про домінування сировинної орієнтації в національному АПК, 

оскільки загострення глобальних проблем забезпечення продовольством 

сформувало додатковий попит на сільськогосподарську сировину 

українських товаровиробників. Надзвичайно сприятливі природно-ресурсні 

передумови сільськогосподарського виробництва в Україні створили умови 

для суттєвого нарощення обсягів виробництва рослинницької продукції, яка 

експортується на глобальні ринки і виступає ресурсною базою виробництва 

готових харчових продуктів.  

Водночас гіпертрофована орієнтація сільськогосподарських 

підприємств на вирощування експортних культур (пшениця, кукурудза, 

соняшник) призвела до галузевих перегинів в структурі національного АПК, 

які знайшли прояв, в першу чергу, в скороченні поголів’я великої рогатої 

худоби та зменшенні посівних площ кормових культур. Збереження такої 

ситуації в середньостроковій перспективі призведе до посилення проявів 
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виснажливого аграрного природокористування та підірве потенціал 

розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу 

агропромислового виробництва.  

Переломлення таких негативних трендів залежить від суттєвого 

збільшення обсягів переробки сільськогосподарської сировини в середині 

країни, що потребує значних інвестиційних вливань. В нинішніх умовах 

домінуючою тенденцією в інвестиційній діяльності суб’єктів 

агропромислового виробництва є фінансування проектів, пов’язаних з 

розширенням посівних площ експортоорієнтованих культур. З огляду на це, 

виникає гостра необхідність у формуванні комплексу стимулів, які 

орієнтуватимуть суб’єктів агропромислового виробництва фінансувати 

проєкти введення додаткових потужностей по переробці 

сільськогосподарської сировини. Це, з однієї сторони, знизить сировинний 

експортний потік в агропродуктових ланцюгах і забезпечить розширене 

відтворення переробної ланки, що в підсумку призведе до збільшення обсягів 

виробництва продукції з високою доданою вартістю в середині країни і 

знизить залежність національного АПК від кон’юнктурних коливань на 

глобальних ринках сільськогосподарської сировини. Виходячи з 

багатофункціональної ролі підгалузей сфери переробки 

сільськогосподарської сировини, підбір інвестиційних стимулів має 

відбуватися на основі врахування виробничо-технічних та ресурсних 

передумов розвитку кожної окремо взятої підгалузі. 

Сьогодні однією з найбільш мобільних і перспективних підгалузей як з 

точки зору припливу інвестицій, так і з точки зору створення 

мультиплікативного ефекту для регіональних господарських комплексів у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини може стати спиртова 

галузь. Дана галузь має достатньо розвинену за українськими мірками 

матеріально-технічну базу виробництва, відзначається високим рівнем 

забезпеченості сировиною, має необхідний кадровий потенціал та 

прийнятний рівень якості готової продукції.  
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Для багатьох населених пунктів спиртові заводи виступали основною 

структуроутворюючою ланкою місцевого господарства в цілому та 

забезпечували локалізацію виробництва в місцях, наближених до 

безпосереднього виробництва сільськогосподарської сировини, що давало 

можливість розвивати адміністративні райони сільськогосподарської 

спеціалізації та малі і середні міста. 

Надзвичайно деструктивний вплив на розвиток підприємств спиртової 

промисловості здійснює не завжди виважена державна економічна політика в 

частині встановлення ставок акцизного податку за вироблений в Україні 

спирт. Високі ставки акцизного податку звужують інвестиційні можливості 

підприємств спиртової галузі, що в свою чергу уповільнює процеси 

модернізації, реконструкції та технічного переоснащення техніко-

технологічної бази виробництва, а це в кінцевому рахунку відображається на 

рівні ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств названої 

галузі. 

За період 2007-2019 рр. в динаміці надходжень акцизного податку з 

виробленого в Україні спирту до Зведеного бюджету України спостерігалося 

декілька основних фаз. Так у 2009 році порівняно з 2008 роком надходження 

акцизного податку з виробленого в Україні спирту до Зведеного бюджету 

України зменшилися на 60,6 млн. грн. У 2010-2014 роках вони коливалися в 

інтервалі 55,4-64,8 млн. грн. (рис. 3.4). 

У 2015-2019 роках в динаміці надходжень акцизного податку з 

виробленого в Україні спирту спостерігається в цілому висхідна тенденція. У 

2017 році порівняно з 2015 роком надходження акцизного податку з 

виробленого в Україні спирту до Зведеного бюджету України збільшилося на 

76,5 млн. грн. Враховуючи те, що в 2015-2017 роках спостерігався спад 

обсягів виробництва етилового спирту, висхідна динаміка в надходженнях 

акцизного податку з виробленого в Україні спирту забезпечувалася за 

рахунок необґрунтованого підвищення ставок даного фіскального платежу.  
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Питома вага надходжень акцизного податку з виробленого в Україні спирту в загальних надходженнях акцизного податку з вироблених в

Україні підакцизних товарів (продукції) до Зведеного бюджету України, %  

Рис. 3.4. Надходження акцизного податку з виробленого в Україні 

спирту до Зведеного бюджету України* 

* Джерело: Державна казначейська служба України 

 

Якщо у номінальному вираженні у 2017 році порівняно з 2007 роком 

обсяги надходжень акцизного податку з виробленого в Україні спирту до 

Зведеного бюджету України збільшилися на 53,3 млн. грн., то в обсягах 

надходжень даного фіскального платежу в порівняних цінах на початок 2007 

року спостерігалося значне зменшення (обсяг надходжень акцизного 

податку з виробленого в Україні спирту в порівняних цінах на початок 2007 

року визначався шляхом ділення номінальної величини даного акцизного 

податку за відповідний рік на кумулятивний індекс цін виробників, що дало 

можливість усувати вплив кількісних чинників, в першу чергу інфляційно-

девальваційних коливань). У 2017 році порівняно з 2007 роком надходження 

акцизного податку з виробленого в Україні спирту до Зведеного бюджету 

України в порівняних цінах на початок 2007 року зменшилися на 54,6 млн. 

грн., порівняно з 2013 роком – на 1,4 млн. грн. 
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Про відсутність реальних позитивних зрушень в частині підвищення 

фіскального ефекту для державних фондів від виробленого в Україні спирту 

свідчить також динаміка питомої ваги надходжень акцизного податку з 

виробленого в Україні спирту в загальних надходженнях акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції ) до Зведеного бюджету 

України. Так у 2007 році даний показник становив 1,2%, у 2009 – 0,33%, а у 

2019 – 0,28%. 

Реальне зменшення надходжень акцизного податку з виробленого в 

Україні спирту пов’язане із скороченням обсягів виробництва етилового 

спирту за період 2007-2019 років. Якщо у 2007 році обсяг виробництва 

етилового спирту становив 31,7 млн. дал., у 2010 – 24,6 млн. дал., у 2014 – 

13,9 млн. дал., то у 2019 – 6,9 млн. дал. (рис. 3.5). В цілому у 2017 році 

порівняно з 2007 роком обсяг виробництва етилового спирту скоротився в 3,7 

разу. Необґрунтоване зростання ставок акцизного податку за вироблений в 

Україні спирт стало одним з основних чинників, що змушувало вітчизняні 

підприємства скорочувати обсяги виробництва етилового спирту і тим самим 

згортати обсяги виробництва в усьому виробничо-технологічному ланцюгу 

лікеро-горілчаної та спиртової промисловості України. 

Встановлено, що за таких умов важливого значення набуває 

досягнення двох цілей: по-перше, зменшення ставок акцизного податку на 

вироблений в Україні спирт; по-друге, збільшення виробництва спирту як 

важливої сировини для галузей лікеро-горілчаної промисловості та індустрії 

виробництва біопалива.  

Необхідною передумовою прискорення темпів зростання виробництва 

спирту та модернізації основного капіталу спиртового виробництва стане 

прийняття комплексу законодавчих актів, які забезпечать реалізацію 

пропозицій, що передбачають диверсифікацію ставок акцизного податку, 

зокрема обнулення акцизу на спиртовмісні речовини, щоб суміжні сектори 

економіки, які використовують спиртовмісну речовину отримували її за 
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нульовою ставкою акцизу. Відповідний законопроект було представлено 

профільному комітету українського парламенту. 
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Рис. 3.5. Динаміка надходжень акцизного податку з виробленого в 

Україні спирту до Зведеного бюджету України та динаміка виробництва 

етилового спирту* 

* Джерело: Державна казначейська служба України 

 

Виходячи з того, що акцизний податок за вироблений в Україні спирт в 

загальних надходженнях акцизного податку з вироблених в Україні акцизних 

товарів (продукції) становить незначну частку (у 2007 році вона становила 

1,2 %, а в 2019 – 0,2 %) (рис. 3.6 та 3.7), можна стверджувати, що обнулення 

його ставок не призведе до критичних втрат основного кошторису країни, але 
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водночас дасть додаткові стимули для спиртових виробництв нарощувати 

обсяги виробництва. 

3,4%
9,5%

25,9%

26,9%

1,2%0,9%

32,1%

Спирт Лікеро-горілчана продукція

Виноробна продукція Пиво

Тютюн та тютюнові вироби Пальне

Інші
 

Рис. 3.6. Структура надходжень акцизного податку з вироблених в 

Україні акцизних товарів (продукції) до Зведеного бюджету України у 

2007 році* 

Джерело: Державна казначейська служба України 

 

Для порівняння питома вага акцизного податку на лікеро-горілчану 

продукцію становила у 2007 році 32,1%, виноробну – 3,4%, пиво – 9,5%, 

тютюн та тютюнові вироби 25,9%, пальне – 26,9%. У 2019 році питома вага 

лікеро-горілчаної продукції склала 9,2%, виноробної – 2,4%, пива – 6,9%, 

тютюну та тютюнових виробів – 58,1%, пального – 16,1%. 

Виходячи з того, що акцизний податок на вироблений в Україні спирт 

становив у 2007-2019 роках лише 0,17-1,2% в загальних надходженнях 

акцизного податку, то обнулення ставки акцизного податку на вироблений в 

Україні спирт навіть у короткостроковому періоді не призведе до значних 

втрат Зведеного бюджету України. 
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Рис. 3.7. Структура надходжень акцизного податку з вироблених в 

Україні акцизних товарів (продукції) до Зведеного бюджету України у 

2019 році* 

* Джерело: Державна казначейська служба України 

 

Виробники спирту відчують зменшення податкового тягаря, що дасть 

їм можливість збільшити інвестиційні вливання в модернізацію техніко-

технологічної бази виробництва і підвищення тим самим 

конкурентоспроможності готової продукції.  

Обнулення акцизного податку на спиртовмісні речовини дало б 

можливість завантажити наявні на спиртових підприємствах потужності, які 

вимушено простоюють, що в кінцевому підсумку сприятиме збільшенню на 

порядок обсягів виробництва спирту і розширенню тим самим сировинної 

бази для суміжних галузей, зокрема лікеро-горілчаної промисловості. 

Необхідно враховувати факт того, що високий рівень конкуренції у 

сфері виробництва етилового спирту вимагає реалізації комплексу сучасних 

технічних (модернізація, впровадження ефективних ресурсозберігаючих та 

екологічно безпечних технологій), організаційних, фінансово-економічних та 

інших заходів у вітчизняній спиртовій галузі, що дасть змогу забезпечити 
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збільшення обсягів виробництва спирту, біоетанолу та компонентів на його 

основі, спиртовмісної продукції технічного призначення, спирту етилового-

сирцю для виробництва біоетанолу, сировини для виробництва парфумерних 

виробів, лікеро-горілчаних виробів, спирту етилового медичного та інших 

видів продукції, зменшити затрати на їх виробництво, підвищити якість та 

конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

ринках. 

У процесі досліджень встановлено, що стратегічні пріоритети 

відродження спиртової галузі мають передбачати модернізацію та 

реорганізацію всіх виробничих площадок підприємства, що спрямовано на 

підвищення рівня ефективності роботи ДП «Укрспирт» шляхом збільшення 

обсягів виробництва та розширення номенклатури і асортименту продукції, 

заміщення імпортованої спиртовмісної продукції, зниження собівартості 

продукції за рахунок використання вторинних енергоресурсів, комплексного 

впровадження технології використання альтернативних видів палива, 

виробництва біогазу з післяспиртової барди, зниження обсягів використання 

природних ресурсів (артезіанської води). 

Використання незадіяних на даний час потужностей спиртової галузі 

шляхом їх перепрофілювання на виробництво біоетанолу дозволить 

забезпечити його потребу та відновити роботу значної кількості підприємств 

спиртової галузі, покращити фінансовий стан спиртової галузі, збільшити 

надходження до бюджетів усіх рівнів. Основними перевагами ДП 

«Укрспирт» на ринку біопалива є наявність відповідного обладнання, 

висококваліфікованих професійних кадрів, розміщення у сировинних зонах, 

розвинута інфраструктура (побутова, транспортна), забезпеченість 

необхідною кількістю технологічної води, значний досвід роботи у галузі.  

Є ряд конкурентних переваг спиртових виробництв, які полягають в 

наявності резервів зниження собівартості продукції – основою якої є вартість 

сировини. Сировина складає не менше 60% собівартості. Вартість сировини в 

Україні є нижчою, ніж в країнах ЄС. Окрім того при закупівлі великих 
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обсягів сировини ДП «Укрспирт» є більш конкурентним, ніж інші виробники 

на внутрішньому ринку. З огляду на перераховані конкурентні переваги ДП 

«Укрспирт» й сформовано стратегічні пріоритети розвитку спиртової 

промисловості (рис. 3.8). 

Одним з основних стратегічних напрямів розвитку ДП «Укрспирт» є 

розширення асортименту продукції та перепрофілювання незадіяних у 

виробництві надлишкових виробничих потужностей, що дасть можливість 

підвищити рівень завантаженості спиртових виробництв, диверсифікувати 

виробничу програму і підвищити рівень комплексності використання наявної 

сировинної бази.  

В першу чергу важливе значення для підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності спиртових виробництв і створення 

додаткових імпульсів для розвитку суміжних галузей та диверсифікації 

енергетичного забезпечення має налагодження виробництва біоетанолу як 

компоненту моторного палива альтернативного.  

Даний вид діяльності для спиртових виробництв є надзвичайно 

привабливим з огляду на необхідність збільшення виробництва палив з 

відновних джерел та наявність достатньої ресурсної бази для його 

виробництва, виходячи з потужного агроресурсного потенціалу більшості 

регіонів.  

Запровадження виробництва біоетанолу запустить велику кількість 

незадіяних в останні роки виробничих майданчиків, що дозволить 

нарощувати об’єми виробництва в цілому і підвищувати рівень зайнятості в 

значній кількості населених пунктів, що особливо важливо в умовах 

поглиблення децентралізації та завершення процесу створення об’єднаних 

територіальних громад.  
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Рис. 3.8. Мультиплікативний ефект від реалізації стратегічних напрямів розвитку спиртової 

промисловості (розроблено автором)

Стратегічні напрями розвитку спиртової промисловості 

 

Розширення асортименту продукції та 

перепрофілювання незадіяних у 

виробництві надлишкових виробничих 

потужностей 

 

 

Вдосконалення технологічних схем 

 

 

Впровадження енергозберігаючих 

заходів 

 

 

- біоетанол та компонент моторного палива 

альтернативного (КМПА); 

- спирт етиловий технічний; 

- спиртовмісна продукція технічного та побутового 

призначення; 

- спирт етиловий-сирець як сировина для 

виробництва біоетанолу; 

- спирт етиловий медичний;  

- лікеро-горілчана продукція;  

- біогаз з післяспиртової барди;  

- цінні кормові продукти DDG та DDGS;  

- двоокис вуглецю рідкого. 

- підвищення концентрації спирту етилового у зрілій 

бражці; 

- нарощування обсягів виробництва; 

- заміна спиртовловлювачів бродильних відділень на 

конденсатно-плівкові; 

- модернізація брагоректифікаційних установок; 

- виробництво цінних кормових продуктів з 

післяспиртової барди; 

- повернення фільтрату барди на приготування замісу 

(спочатку 30 % з перспективою 100 %-го повернення); 

- впровадження оборотного водопостачання; 

- впровадження електронного обліку спиртовмісних 

продуктів. 

 

- переведення парогенеруючих установок на 

альтернативні види палива (рідкі і тверді); 

- впровадження технології виробництва біогазу з барди, 

що дасть можливість отримати біогаз з концентрацією 

метану до 75 %; 

- встановлення пальників для спалювання рідких видів 

палива; 

- заміну енергоємних двигунів; 

- установку частотних перетворювачів; 

- автоматизацію виробничих процесів; 

- рекуперацію тепла у технологічних процесах;  

- переведення брагоректифікаційних установок на роботу 

під малим вакуумом. 

Мультиплікативний ефект 
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Дослідження дають підстави віднести до стратегічних пріоритетів  

розвитку спиртової промисловості налагодження виробництва на окремих 

спиртових виробництвах спирту етилового технічного та спиртовмісної 

продукції технічного та побутового призначення, що дасть поштовх розвитку 

суміжних галузей, для яких технічний спирт та спиртовмісна продукція 

виступають матеріально-речовою субстанцією виробництва готового 

продукту або ж виступають необхідним компонентом безперебійності 

виробничого процесу. Також конкурентною перевагою налагодження 

виробництва біоетанолу на спиртових виробництвах є те, що окремі з них 

збільшать виробництво спирту етилового-сирцю, який виступає сировиною 

для виробництва біоетанолу. Тобто фактично сформується ще один 

замкнений цикл в спиртовій промисловості, що кумулятивним чином 

відобразиться на зростанні рівня виробничо-господарської діяльності в 

цілому. 

Виходячи з того, що в глобальному масштабі відбуваються процеси 

поширення пандемії коронавірусу, для фармацевтичної галузі постають нові 

виклики в частині збільшення виробництва антисептичних препаратів, що у 

свою чергу створює додатковий попит на спирт етиловий медичний. Тому 

виробництво спирту етилового медичного на найближчі 2-3 роки буде одним 

з пріоритетів для більшості спиртових виробництв і позитивним чином 

відобразиться на результативності виробничо-господарської та збутової 

діяльності спиртових виробництв.  

В умовах запровадження глобальної системи стимулювання 

виробництва енергії з відновних джерел актуалізується проблема нарощення 

виробництва на базі спиртових виробництв біологічного газу із 

післяспиртової барди, що дасть можливість в окремих населених пунктах, 

зокрема сільських, сформувати додаткове джерело енергетичного 

забезпечення і тим самим здешевити енергоносії для суб’єктів 

господарювання та домогосподарств.  
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Одним з домінуючих трендів на глобальному харчовому ринку в 

останні роки стало зростання попиту на цінні кормові продукти DDG та 

DDGS, для виробництва котрих багато спиртових виробництв мають 

сприятливі передумови. Виробництво такого роду добавок зміцнить не 

тільки експортний потенціал спиртових виробництв, а також збільшить 

матеріальні потоки на цих виробництвах, що в підсумку максимально 

завантажить виробничі площі. 

Водночас реалізація стратегічних напрямів розвитку ДП «Укрспирт» на 

основі диверсифікації виробничої програми спиртових виробництв потребує 

удосконалення технологічних схем на основі модернізації, реконструкції та 

технічного переоснащення основних засобів та інфраструктурного 

облаштування.  

В нинішніх умовах загострення конкурентної боротьби на переважній 

більшості сегментів продовольчого ринку важливого значення набуває 

впровадження енергозберігаючих заходів, які дадуть можливість зменшити 

ресурсо- та енергомісткість виробництва готової продукції, скоротити 

непродуктивні втрати сировини, в тому числі вживаної сировини, і тим 

самим зменшити питомі витрати на одиницю готової продукції. Якраз за 

рахунок зменшення питомих витрат на світовому ринку і можна отримати 

цінові переваги над конкурентами і розширити власну нішу за рахунок 

завоювання нових цільових сегментів ринку. Тому диверсифікація 

виробничої програми спиртових виробництв має супроводжуватися 

проведенням комплексу енергозберігаючих заходів, зокрема переведення 

парогенеруючих установок на альтернативні види палива, впровадження 

технології виробництва біогазу з барди (це дасть можливість отримати біогаз 

з концентрацією метану до 75%), встановлення пальників для спалювання 

рідких видів палива. Також потребують заміни енергоємні двигуни, варто 

здійснювати установку частотних перетворювачів, автоматизацію 

виробничих процесів, рекуперацію тепла у технологічних процесах. Дієвим 
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енергозберігаючим заходом виступить також переведення 

брагоректифікаційних установок на роботу під малим вакуумом.  

Виходячи з викладеного вище, напрошується висновок про те, що 

отримання позитивного мультиплікативного ефекту буде можливим за 

умови, коли розширення асортименту продукції та перепрофілювання 

незадіяних у виробництві надлишкових виробничих потужностей буде 

супроводжуватися вдосконаленням технологічних схем та впровадженням 

енергозберігаючих заходів. І саме всі ці три групи заходів мають отримати зі 

сторони держави необхідні інвестиційні стимули, щоб у спиртових 

виробників крім зацікавленості інвестувати кошти за рахунок внутрішніх 

джерел ще й з’являлася зацікавленість залучати інвестиції на ринку 

позикового капіталу та на інших сегментах фінансового ринку. За таких умов 

слід очікувати: забезпечення прийнятного рівня прибутковості спиртової 

галузі, збільшення надходжень податкових та неподаткових платежів до 

публічних фінансових фондів, збереження виробничого потенціалу галузі, 

підвищення рівня завантаженості виробничих майданчиків спиртових 

виробництв, зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв, 

створення внутрішнього ринку біопалив, заміщення імпорту спиртовмісної 

продукції, покращення екологічного стану довкілля.  

Достатньо привабливим цільовим ринком продукції технічного 

призначення ДП «Укрспирт» є ринок палива моторного альтернативного та 

ринок паливного етанолу (біоетанолу). Оцінка привабливості цільового 

ринку здійснювалася на основі: оцінки ємності та темпів росту цільового 

ринку в розрізі товарних сегментів; прогнозу перспектив підприємства щодо 

входження на визначені сегменти ринку з новою продукцією; перспектив 

зростання та витіснення конкурентів цільового ринку; здатності 

підприємства забезпечити стабільну діяльність на ринку; потенційних 

можливостей досягнення домінування на ринку даної продукції у розрізі 

товарних та територіальних сегментів. 
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Встановлено, що налагодження виробництва палива моторного 

альтернативного та паливного етанолу (біоетанолу) зумовлена тим, що у 

зв’язку із вступом України з 1 лютого 2011 року до Енергетичного 

співтовариства виникли зобов’язання в рамках Протоколу про приєднання до 

Договору про заснування Енергетичного співтовариства, який ратифіковано 

Законом України № 2787-VI (2787-17) від 15.12.2010 року. Приєднання до 

Договору про заснування Енергетичного співтовариства передбачає 

імплементацію до законодавства України Директиви Європейського 

Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року щодо сприяння використанню 

біопалива або іншого відновлювального палива для транспорту. 

Зазначимо, що біоетанол зневоджений, денатурований 

використовується для виготовлення бензинів моторних сумішевих, 

біопалива, етил–трет–бутилового етеру, функціональних добавок та присадок 

до моторного палива. Біоетанол зневоджнений застосовується як складник 

автомобільного палива для транспортних засобів з бензиновими двигунами, 

яке відповідає вимогам EN 228 та використовується для змішування у будь-

яких кількостях. Організація виробництва палива моторного альтернативного 

з вмістом біоетанолу надає можливість використання у паливі моторному 

екологічно чистого компоненту, який суттєво знижує викиди токсичних 

речовин, зменшує залежність від імпорту енергоносіїв, покращує загальну 

екологічну ситуацію в країні (рис. 3.9). Ставка акцизного податку на паливо 

моторне альтернативне, яке містить паливний етанол є на 41% нижчою (на 

51,5 євро за 1000 літрів), ніж на бензини моторні групи світлих 

нафтопродуктів. Ціни в Україні на основну сировину, яка використовується 

при виготовленні біоетанолу, є стабільними. Використання у автомобільному 

паливі біоетанолу в об’ємі понад 30% надає змогу знизити собівартість та 

реалізаційну ціну на 10-15%, що суттєво стимулює загальні обсяги реалізації. 
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Рис. 3.9. Переваги використання біоетанолу у виробництві пального для транспортних засобів (розроблено 

автором)
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Програмуючи обсяги виробництва біоетанолу та вибираючи джерела 

його інвестиційного забезпечення, необхідно виходити з того, що 

виробництво продукції на основі етанолу (біоетанолу) зневодненого 

денатурованого здійснюють в Україні 9 підприємств. Загальна потужність 

виробництва готової продукції даних підприємств у першому кварталі 2018 

році становила понад 140 тис. тонн в рік. П’ять виробничих підприємств 

використовують в якості сировини мелясу бурякову, інші – зернову 

сировину. Обсяги виробництва продукції на основі етанолу (біоетанолу) 

зневодненого в 2017 році за аналітичними даними склали 80-85 тис. тонн. 

Окрім паливного етанолу дані підприємства виготовляють хімічну 

продукцію та технічні рідини на основі етанолу.  

Необхідно враховувати той факт, що при належній організації 

виробництва палива альтернативного на основі біоетанолу здійснення 

заходів щодо гармонізації українського законодавства з вимогами Директив 

Європейського Парламенту та Ради у частині сприяння використанню 

біопалива або іншого відновлювального палива для транспорту обсяги 

виробництва та реалізації в Україні палива моторного альтернативного на 

основі біоетанолу зростуть до 320-360 тис. тонн в рік (14-16% внутрішнього 

ринку автомобільного бензину). 

 

 

3.3 Стимулювання залучення інвестицій в поглиблену переробку 

сільськогосподарської сировини в контексті імплементації енергетичних 

індикаторів ЄС у вітчизняну практику господарювання 

 

Зміна пріоритетів в енергетичному забезпеченні потреб національних 

господарств поставила нові завдання перед спиртовими виробництвами, які 

внаслідок диверсифікації своєї виробничо-господарської діяльності значною 

мірою переорієнтовуються на виробництво біологічного палива, оскільки 

нові енергетичні індикатори ЄС вимагають збільшення обсягів енергії з 
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відновних джерел. На спиртових виробництвах утворюються значні обсяги 

рослинних відходів, утилізація котрих для енергетичних потреб дасть 

можливість зменшити потребу у викопних вуглеводнях і наростити потенціал 

біологічного палива. Враховуючи значні площі виробничих майданчиків, 

незадіяних у виробничому процесі і водночас придатних для налагодження 

виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного, виробництво 

біологічного палива – це одна з базових передумов підвищення рівня 

капіталізації спиртових виробництв незалежно від їхньої організаційно-

правової форми організації діяльності та форми власності на засоби 

виробництва.  

Доцільність реалізації інвестиційних проєктів по нарощенню обсягів 

виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного зумовлена 

також надмірною залежністю національної економіки від імпорту 

енергоносіїв, зокрема різних видів пального, що робить її вразливою перед 

численними глобальними викликами в частині непрогнозованих коливань на 

світових ринках вуглеводневої сировини. Значні обсяги імпорту бензину 

моторного та дизельного палива зумовлені тим, що в останні десятиліття 

зберігався тренд зменшення вітчизняного виробництва даних видів пального 

(Дод. Б1). 

Зокрема у 2017 році порівняно з 1990 роком обсяг виробництва 

бензину моторного зменшився в 14 разів, порівняно з 2008 роком – в 5,3 разу. 

Обсяг виробництва дизельного палива для залізничного та автомобільного 

транспорту у 2017 році порівняно з 1990 роком зменшився у 18 разів, 

порівняно з 2008 роком – у 5,3 разу. Також у 2017 році порівняно з 1990 

роком обсяг первинної переробки нафти зменшився в 19,6 разу, порівняно з 

2008 роком – у 3,4 разу.  

Спадний тренд в динаміці виробництва моторного бензину та 

дизельного палива також відповідним чином відобразився на динаміці 

питомої ваги вітчизняного виробництва названих видів пального в 

загальному обсязі використаних видів пального. Якщо у 2007 році питома 
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вага виробленого в Україні бензину моторного в загальному обсязі 

використаного даного виду пального становила 87,5%, у 2012 – 38,1%, то у 

2017 – 30,0% (Дод. Б2). У 2007 році питома вага вітчизняного виробництва 

дизельного палива для автомобільного та залізничного траснпорту становила 

68,3%, у 2012 – 22,2%, то у 2017 – 13,7% (Дод. Б3).  

Встановлено, що зменшення обсягів первинної переробки нафти в 

Україні, що зумовило значне скорочення обсягів виробництва моторного 

бензину та дизельного палива, спонукало до нарощення обсягів імпорту 

мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки. Якщо у 2001 році дана 

стаття українського імпорту становила 6,3 млрд. грн., у 2008 – 22,8 млрд. 

грн., у 2014 – 15,1 млрд. грн., то у 2017 – 11,7 млрд. грн. (Дод. Б4). 

Скорочення обсягів імпорту мінеральних палив, нафти і продуктів її 

перегонки у 2014-2017 рр. великою мірою було зумовлено згортанням 

ділової активності та стагнацією національної економіки, що призвело до 

скорочення потреби у паливно-енергетичних продуктах. Водночас 

відновлення економічного зростання знову призведе до зростання потреби в 

енергетичних продуктах. 

Аналіз показав, що позитивним фіскальним ефектом імпорту пального 

є зростання надходжень акцизного податку за ввезене на митну територію 

України пальне. Якщо у 2007 році надходження цього виду акцизних 

податків становило 965 млн. грн., у 2012 – 7,1 млрд. грн., у 2016 – 30 млрд. 

грн., то у 2017 – 43,2 млрд. грн. (Дод. Б5). Однак збільшення надходжень 

даного виду платежів через зростання ставок за одиницю імпортованого 

пального, що тягне за собою ріст роздрібних цін на АЗС України, не 

компенсує тих втрат, які несе бізнес у зв’язку з подорожчанням пального та 

відповідно зниженням конкурентоспроможності готової продукції у зв’язку з 

підвищенням рівня питомих матеріальних витрат на її виробництво. 

Дослідження показали, що високий рівень залежності національної 

економіки від імпорту пального та нафти призвів до значної чутливості 

роздрібних цін на нафтопродукти до коливань середньої вартості нафти 



 

 

181 

Brent, тому зростання ціни даної марки нафти у 2015-2018 рр. зумовило 

перманентне підвищення вартості бензину А-95 та дизельного палива на АЗС 

України. Якщо у 2015 році ціна одного літра бензину А-95 становила 0,73 

дол., то у 2018 – 1,07 дол. У 2015 році один літр дизельного палива на АЗС 

вартував 0,67 дол., а у 2018 – 1,00 дол. (рис. 3.10). 

Практика порівняння цін у різних країнах світу дає підстави 

стверджувати, що такий рівень цін є нижчим середньоєвропейського, але для 

українських споживачів і він є надто обтяжливим, тому доцільним є пошук і 

використання резервів здешевлення вартості пального. Здешевлення вартості 

пального як основного чинника зменшення рівня матеріаломісткості 

виробництва вітчизняної продукції, а відтак і зростання її 

конкурентоспроможності стане можливим через збільшення обсягів 

виробництва пального в Україні. Перспективи нарощення обсягів 

виробництва українського пального великою мірою залежать від запуску 

проектів налагодження виробництва на 8 виробничих площадках 

ДП «Укрспирт» біоетанолу та палива моторного альтернативного. 
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Рис. 3.10. Середня вартість бензину А-95, дизельного палива на 

АЗС України та середня вартість нафти Brent 

Джерело: Державна служба статистики України, НБУ 
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Встановлено, що біоетанол за кодом УКТ ЗЕД 2207 20 00 10 для 

українського виробника є комерційно привабливим як експортна позиція. За 

інформацією International Sugar Organizacion обсяг світового виробництва 

біоетанолу (паливного етанолу) за 2017 рік становив 99 727 млн. літрів або 

78,71 млн. метричних тонн. У 2018 році світове виробництво біоетанолу 

зросло на 2,7% та становило 80,84 млн. метричних тонн. Найбільшими 

виробниками  біоетанолу (паливного етанолу) є США, які виготовили в 2017 

році 59,3% та Бразилія – 25,6% світового обсягу виробництва. Країни ЄС у 

2017 році виготовили понад 4,215 млн. тонн біоетанолу. Водночас 

європейський ринок біоетанолу потребує додаткових поставок, що створює 

додаткову нішу для українських виробників. 

Більше того, у 2014 році Європейський Союз та Україна підписали 

Угоду про Асоціацію та Угоду про поглиблену і всеосяжну зону вільної 

торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом. Угода про зону 

вільної торгівлі з 1 січня 2016 набула чинності. Згідно Угоди про ЗВТ 

Україна володіє преференціями в рамках вільної торгівлі між Україною та 

ЄС щодо встановлення безмитних тарифних квот ЄС на етанол. Загальний 

обсяг тарифної квоти ЄС для України на 2018 рік становить 56 200 тонн. У 

2019 тарифна квота зросла до 70 800 тонн, у 2020 році до 85 400 тонн та у 

2021 році до 100 000 тонн. Для українських підприємств найбільш 

привабливими країнами Європи з точку зору експорту біоетанолу є Румунія, 

Польща, Литва, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Італія та Іспанія. Річний 

потенціал ДП «Укрспирт» по експорту етанолу в країни ЄС становить 40 

000-80 000 тис. тонн. 

Виходячи з перерахованих стимулів, які закладені Угодою про ЗВТ, та 

враховуючи сприятливу кон’юнктуру на європейському ринку біоетанолу, 

налагодження його виробництва на незадіяних площадках спиртових 

виробництв має стати одним з основних пріоритетів розвитку спиртової 

галузі в цілому і отримати усесторонню інвестиційну підтримку зі сторони 

держави. Така підтримка має здійснюватися як у прямій формі через цільове 
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бюджетне фінансування, так і у непрямій формі через інституціоналізацію 

інвестиційних стимулів, зокрема встановлення особливого режиму 

справляння ПДВ, надання пільг при сплаті податку на прибуток, сплаті 

дивідендів, нарахуванні земельного податку, стягненні ввізного мита при 

завезенні спеціального обладнання, необхідного для виробництва біоетанолу. 

Незадіяні майданчики спиртових виробництв в багатьох регіонах України 

при умові налагодження виробництва біоетанолу можуть стати полюсами 

росту в регіональній економіці, а також забезпечити кардинальну 

трансформацію системи енергетичного забезпечення потреб місцевого 

господарства.   

Тому необхідно здійснити модернізацію восьми виробничих 

підприємств ДП «Укрспирт» у Вінницькій, Київській, Львівській, 

Тернопільській та Чернівецькій областях, що дозволять виготовляти 165 680 

тон біоетанолу в рік. На експорт за кодом УКТ ЗЕД 2207 20 00 10 «Біоетанол 

марки Б» планується щорічно реалізовувати 85 160 тон продукції. Інші 80 

520 тон продукції підрозділи підприємства використають для виробництва 

товарних позицій за кодом УКТ ЗЕД 3824 90 97 10 «Паливо моторне «SUPER 

A»/95» згідно вимог ТУ У 19.2-41428653-001:2017 та «Паливо моторне 

альтернативне для бензинових двигунів» згідно вимог  ДСТУ 8696:2016. 

Для налагодження виробництва біоетанолу було заплановано провести 

модернізацію 8 виробничих площадок на загальну суму 513,53 млн. грн. 

потужністю 162,96 тис. тон на рік. Додатково до виготовлення біоетанолу 

планувалося ряд технічних інновацій для: виготовлення двоокису вуглецю 

(СО2) високої очистки на Сторонибабському МПД потужністю 12,6 тис. тон 

на рік. Вартість проекту 40,6 млн. грн.; виготовлення біогазу на 

Хоростківському МПД потужністю 9 504 тис. м3. Вартість проекту 100 млн. 

грн. На 17 МПД заплановано виробництво харчового спирту «Люкс» і 

«Пшенична» сльоза» потужністю 12,79 млн. дал на рік. Необхідна сума 

інвестицій складає 317 млн. грн.  
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На Тхорівському МПД доцільно забезпечити виробництво технічних рідин 

потужністю 4,08 тис. тон на рік. Інвестиційний проект на суму 20 млн. грн. 

планувався до впровадження у 2019 році. Спирт-сирець виготовлятиметься 

на трьох МПД. Загальна потужність становитиме 2,4 млн. дал. на рік. 

Інвестиційна вартість проекту складе 52,5 млн. грн. Три МПД 

виготовлятимуть технічний спирт. Потужність виробництва 2,49 млн. дал на 

рік. Сума інвестицій: 11 млн. грн. Високопротеїнові кормові добавки для 

відгодівлі тварин DDG та DDGS заплановано виготовляти на 31 МПД. 

Сумарна вартість інвестицій 346 млн. грн., потужність: 189,82 тис. тон на рік 

(рис. 3.11).  

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку ДП «Укрспирт», 

магістральним пріоритетом серед яких виступає налагодження виробництва 

біоетанолу та палива моторного альтернативного, за умови законодавчо-

нормативного забезпечення обов’язковості добавок біопалива до паливних 

продуктів, гармонізації європейських та вітчизняних регламентів та 

стандартів виготовлення біоетанолу та палива моторного альтернативного, 

обнулення ставок акцизного податку на біоетанол та спирт етиловий, 

внесення змін в законодавство про державно-приватне партнерство 

дозволить залучити 1,5 млрд. грн. капітальних інвестицій., що на порядок 

збільшить річну суму фінансування капітальних інвестицій у 2019-2023 

роках (рис. 3.12). Для налагодження виробництва біоетанолу необхідно 

провести модернізацію 8 виробничих майданчиків на загальну суму 513,53 

млн. грн. потужністю 162,96 тис. тон на рік. 

 Встановлено, що нових імпульсів інвестиційній активності у 

переробно-харчовому сегменті АПК може надати налагодження виробництва 

біоетанолу на незадіяних площадках підприємств спиртової промисловості. 

Це стане можливим, якщо буде сформовано законодавче підґрунтя, яке 

регламентуватиме обов’язковість добавок біопалива до паливних продуктів. 

Це з однієї сторони дозволить підвищити інвестиційну привабливість 

підприємств спиртової промисловості і тим самим на порядок збільшити  
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Рис. 3.11. Стратегічні пріоритети розвитку ДП «Укрспирт» з ідентифікацію річної потужності та обсягів 

інвестиційних вливань (розроблено автором) 
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Рис. 3.12. Ретроспектива та прогноз капітальних інвестицій, 

профінансованих в рамках диверсифікації діяльності виробництв ДП 

«Укрспирт» 

 

надходження інвестицій, а з іншої – вирішить багаторічну проблему 

забезпечення енергетичної безпеки країни через зменшення залежності від 

імпорту викопних вуглеводнів. Налагодження виробництва нових видів 

продукції на виробництвах ДП «Укрспирт» дозволить збільшити обсяги 

валового річного доходу і відповідно чистого прибутку. 

Реалізація проектів налагодження виробництва біоетанолу та супутніх 

видів продукції, а також спирту-сирцю, технічного спирту, технічних рідин, 

кормових добавок на окремих виробництвах відзначатиметься різними 

термінами окупності. Освоєння запланованих інвестиційних ресурсів дасть 

змогу збільшити додану вартість (витрати на оплату праці та прибуткові 

надходження) на ДП «Укрспирт». Приріст доданої вартості (прибуткових 
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надходжень та витрат на оплату праці) на ДП «Укрспирт» забезпечить 

суттєве нарощення надходжень обов’язкових платежів до Зведеного бюджету 

України та державних цільових фондів (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Ретроспектива та прогноз сплати ДП «Укрспирт» 

обов’язкових платежів до Зведеного бюджету України та державних 

цільових фондів 

 

Надходження до Зведеного бюджету України та державних цільових 

фондів у 2023 році порівняно з 2017 роком зросте на 1,02 млрд. грн., що на 

порядок посилить бюджетонаповнюючу роль спиртових виробництв, що для 

депресивних адміністративних районів аграрної спеціалізації (основний 

ареал розміщення спиртових виробництв) матиме вирішальне значення для 

прискорення темпів соціально-економічного піднесення. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що суттєве збільшення інвестиційних потоків у сферу 

переробки сільськогосподарської сировини залежить від інвестиційного 

клімату у національній економіці в цілому. Виходячи із турбулентності 
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інституціонального середовища розвитку національної економіки, 

невизначеності подальших інфляційно-девальваційних коливань, відсутності 

сучасної системи захисту прав інвесторів, інвестиційний клімат може 

розвиватися за одним із трьох сценаріїв: 1) продовження повільного 

відновлення в існуючому форматі без суттєвих змін щодо удосконалення 

інституціонального середовища диверсифікації джерел, методів та форм 

інвестиційної діяльності; 2) прискорення економічного зростання в Україні 

та зміна інституціонального середовища в напрямку створення більш 

комфортних умов ведення бізнесу; 3) регрес щодо інституціональних змін 

покращення ділового середовища. 

2. Доведено, що сфера переробки сільськогосподарської сировини та 

суміжні ланки не використовують наявні резерви підвищення рівня 

капіталізації виробництва сільськогосподарської та харчової продукції. 

Очікуваний результат не досягається через відсутність належного 

інституціонального середовища стимулювання залучення приватного 

вітчизняного та іноземного капіталу, що у підсумку не дає можливості 

знизити енергомісткість продукції і відповідно підвищити рівень її 

конкурентоспроможності, а це визначальний чинник завоювання нових 

ринкових ніш. 

3. Обґрунтовано, що результативність стимулювання інвестиційної 

діяльності в секторі переробно-харчових виробництв пов’язана з наявністю 

збалансованого інституціонального механізму. Проведені дослідження дають 

підстави стверджувати, що інституціональний механізм стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини 

являє собою сукупність інститутів-організацій та інститутів-правил, що 

забезпечують залучення, акумулювання та освоєння інвестиційних потоків у 

сектор переробно-харчових виробництв. До інститутів-організацій, які 

стимулюватимуть інвестиційну активність суб’єктів переробно-харчових 

виробництв, варто віднести спеціалізовані інжинірингові, реінжинірингові, 

консалтингові та  аутсорсингові компанії, які надаватимуть послуги 
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суб’єктам переробно-харчових виробництв в частині виходу на міжнародні 

ринки капіталу, отримання кредитних ресурсів на основі іпотечно-заставних 

операцій, залучення ресурсів інституціональних інвесторів, а також щодо 

запровадження сучасних методів прийняття управлінських рішень в частині 

оптимізації фінансових та матеріальних потоків. Основними інститутами-

правилами виступають підприємницька етика та соціальна відповідальність 

бізнесу. 

4. Встановлено, що спиртова промисловість за умов розширеного 

відтворення її ресурсно-виробничого потенціалу може стати базовою ланкою 

господарського комплексу регіонів аграрної спеціалізації. До стратегічних 

пріоритетів розвитку спиртових виробництв варто віднести: модернізацію та 

реорганізацію всіх виробничих майданчиків шляхом збільшення обсягів 

виробництва та розширення номенклатури і асортименту продукції, 

заміщення імпортованої спиртовмісної продукції, зниження собівартості 

продукції за рахунок використання вторинних енергоресурсів, комплексного 

впровадження технології використання альтернативних видів палива, 

виробництва біогазу з післяспиртової барди, зниження обсягів використання 

природних ресурсів (артезіанської води), що призведе до підвищення рівня 

капіталізації суб’єктів виробництва спиртовмісних речовин. 

5. Обґрунтовано, що прискорення процесів пожвавлення інвестиційної 

активності у сфері переробки сільськогосподарської сировини дасть дієвий 

поштовх налагодженню виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках 

підприємств спиртової промисловості. Це стане можливим, якщо буде 

сформовано законодавчо-нормативне підґрунтя, яке регламентуватиме 

обов’язковість добавок біопалива до паливних продуктів. Це з однієї сторони 

дозволить підвищити інвестиційну привабливість підприємств спиртової 

промисловості, а з іншої – вирішить багаторічну проблему забезпечення 

енергетичної безпеки країни через зменшення залежності від імпорту 

викопних вуглеводнів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе для теорії і практики 

стимулювання інвестиційної діяльності завдання – розроблено теоретико-

методичні підходи до запровадження механізмів стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

1. У роботі здійснена ідентифікація складових сфери переробки 

сільськогосподарської сировини, структуроутворюючою ланкою котрої 

виступає сектор переробно-харчових виробництв, який охоплює харчову 

промисловість та комплекс виробництв, що здійснюють переробку 

сільськогосподарської сировини з метою виробництва продукції виробничо-

технічного призначення (для потреб промислового виробництва та 

енергетичних потреб) та переробку харчових відходів і відходів 

сільськогосподарського виробництва. Такий авторський підхід до 

ідентифікації складових сфери переробки сільськогосподарської сировини 

дає можливість сформувати підґрунтя для диференціації методів та 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в даній ланці 

національного АПК. 

2. Сформовано інституціональне середовище інвестиційної діяльності у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини, яке являє собою симбіоз 

інститутів-організацій та інститутів-правил, рівень сформованості котрих 

визначає пріоритети інституціональної трансформації як важливої умови 

підвищення концентрації капітальних та фінансових інвестицій у таких 

ланках: 1) переробка сільськогосподарської сировини в секторі аграрного 

бізнесу; 2) переробка сільськогосподарської сировини в секторі переробно-

харчових виробництв; 3) утилізація відходів сільськогосподарського 

виробництва та харчової промисловості. 

3. Запропоновано методичний інструментарій оцінки залежності 

величини капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів від найбільш детермінуючих предикторів, який 
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передбачає застосування прийомів регресійно-кореляційного моделювання, 

що дало можливість виокремити найбільш детермінуючий вплив 

екстенсивних (сільськогосподарська сировина (продукція тваринництва та 

продукція рослинництва)) та побічних (рівень оплати праці працівників) 

чинників на інвестиційну активність суб’єктів агропродовольчого 

підприємництва, що вимагає трансформації інституціонального середовища з 

метою забезпечення диверсифікації інструментів та методів стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

4. Розроблено сценарний підхід до розвитку інвестиційного клімату в 

економіці України, який передбачає виокремлення трьох можливих сценаріїв 

(сценарію продовження поточного тренду (продовження повільного 

відновлення інвестиційних потоків без суттєвих змін інституціонального 

середовища диверсифікації джерел, методів та форм інвестиційної 

діяльності), оптимістичного (прискорення економічного зростання в Україні 

та зміна інституціонального середовища в напрямку більш комфортних умов 

ведення бізнесу) та песимістичного (регрес щодо інституціональних змін 

відносно покращення ділового середовища) сценаріїв) на основі врахування 

впливу основних складових екзогенного та ендогенного середовища. 

5. Запропоновано теоретичний підхід до структуризації системи 

стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв, який передбачає ідентифікацію наступних складових: 

диверсифікація інструментів та методів податкового стимулювання 

інвестиційної діяльності; розширення специфікації методів державного 

регулювання інвестиційної діяльності в переробно-харчовому сегменті АПК; 

удосконалення інституціонального середовища інвестиційної діяльності в 

сировинному та переробному сегментах агропромислової сфери. 

6. Обґрунтовано напрями інвестиційного розвитку базового суб’єкта 

підприємницької діяльності у спиртовій промисловості, які охоплюють 

розширення асортименту продукції та перепрофілювання незадіяних у 

виробництві надлишкових виробничих потужностей, вдосконалення 



 

 

192 

технологічних схем та впровадження енергозберігаючих заходів, що 

дозволить отримати мультиплікативний ефект в частині забезпечення 

прибутковості спиртової галузі та збільшення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів, зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв та створення 

внутрішнього ринку біопалив. 

7. Розроблено механізм розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій промисловості, який передбачає ув’язку річної 

потужності номенклатурних позицій виробництва готової продукції 

(налагодження виробництва біоетанолу, виготовлення двоокису вуглецю, 

виробництво харчового спирту, виробництво високопротеїнових кормових 

добавок для відгодівлі тварин, виробництво біогазу, виготовлення технічного 

спирту, виробництво технічних рідин та виготовлення спирту-сирцю) та 

обсягів інвестиційних вливань, що сприятиме підвищенню рівня 

завантаженості незадіяних виробничих майданчиків спиртових виробництв 

та підвищить рівень комплексності використання спиртовмісної сировини. 

8. Запропоновано інструментарій стимулювання залучення інвестицій 

в налагодження виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках 

спиртових виробництв, що сформує умови для нарощення об’ємів 

використання паливного етанолу у виробництві високооктанових 

автомобільних палив, збільшить обсяги виробництва палива з фазовою 

стабільністю внаслідок найвищого рівня очищення та зневоднення етанолу з 

використанням молекулярних сит, а також створить умови для суттєвого 

зниження викидів токсичних речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Кореляційна матриця між предикторами та результуючим показником 
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виробів, млн грн 

1,000        
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сільськогосподарсько

ї та харчової 

продукції, тис дол  

0,646 1,000       
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вартість у 

виробництві 
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0,893 0,524 1,000      
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0,925 0,603 0,987 0,288 -0,777 0,971 0,937 1,000 
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Додаток Б 
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Рис. Б1. Виробництво бензину моторного, палива дизельного та 

первинна переробка нафти в Україні* 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
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Рис. Б2. Питома вага виробленого в Україні бензину моторного в 

загальному обсязі використаного бензину* 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
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Рис. Б3. Питома вага виробленого в Україні палива дизельного в 

загальному обсязі використаного даного виду пального* 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
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Рис. Б4. Імпорт мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки 

в Україні* 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 

України 



 

 

219 

2805

5606
7100

19052

30003

43200

2942 3715

7312
8736

10660

965 1804
2675

965 1467 1903 1681

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017

млн.грн
Надходження акцизного податку до Зведеного

бюджету  України за ввезене на митну територію

України пальне, млн грн

Надходження акцизного податку до Зведеного

бюджету  України за ввезене на митну територію

України пальне в цінах 2007 року, млн грн

 

Рис. Б5. Надходження акцизного податку до Зведеного бюджету 

України за ввезене на митну територію України пальне* 

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби 

України 
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