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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. 



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 



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 



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) 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; 



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 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY  

 

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

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

rights 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 

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 



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 



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 



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 



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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