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Автором проведено статистично-ретроспективний аналіз динаміки залучення ПІІ в Україну у період
з 1995 по 2021 рр. Аналізовано, що найбільше їх надійшло з 2000-х по 2013 рр., суттєвий негативний вплив
на обсяги ПІІ мали політична нестабільність внаслідок Революції 2013—2014 рр. та війна на Сході Украї-
ни. Після 2014 р. відбулось значне зростання інвестиційної активності безпосередньо країн-членів ЄС.
Автором проведено суб'єктно-об'єктну характеристику надходжень ПІІ з країн Євросоюзу, серед найбільш
зацікавлених країн виявились Нідерланди, Кіпр, Велика Британія, Люксембург, Швейцарія, Польща,
Німеччина та Франція, зі спільним відсотком у 76% від загального обсягу інвестицій в сектор виробницт-
ва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Досліджено тенденцію зростання продовольчої
кризи у світі з причин воєнних дій Росії на території України. Аналізовано виявлені Продовольчою та
сільськогосподарською організацією ООН (FAO) продовольчі загрози, що стимулюють підвищення світо-
вих цін на харчові продукти загального вживання. За даними FAO прогнозовано дефіцит продовольства
в Україні на кінець 2022 р. Виявлено, що найбільше за інших постраждали сфери виробництва та обробки
зернових культур і соняшника, яєць, птиці, свиней та м'яса загалом. Проведено регіональний аналіз по-
страждалих областей України від воєнних дій, де повністю чи частково паралізовано харчове виробниц-
тво та відмінено посівний сезон з безпекових та інфраструктурних причин. Проаналізовано регулятор-
ну політику залученості та захисту іноземних інвесторів в Україні. Автором визначено необхідність ство-
рення регіональних інвестиційних проектів на Заході України по відновленню харчових промисловос-
тей на території західних областей. Запропоновано механізми стимулювання іноземних інвестицій для
стабілізації національного харчового виробництва у воєнний та післявоєнний періоди.

The author conducted a statistical and retrospective analysis of the dynamics of FDI attraction in Ukraine in
the period from 1995 to 2021. Analyzed that most of them came from 2000 to 2013, significant negative impact on
FDI was political instability due to the Revolution of 2013—2014 and the war in eastern Ukraine. After 2014 there
was a significant increase in investment activity directly in EU member states. The author described the subject-
object characteristics of FDI inflows from the European Union, among the most interested countries were the
Netherlands, Cyprus, Great Britain, Luxembourg, Switzerland, Poland, Germany and France, with a total
percentage of 76% of total investment in the sector production of food, beverages and tobacco products. The
growing trend of the food crisis in the world due to Russia's military actions on the territory of Ukraine in 2022
has been studied. The food threats identified by the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) that stimulate the rise in world prices for consumer food products have been analyzed. According to the
FAO, the food shortage in Ukraine is projected at the end of 2022. The production and processing of cereals and
sunflower, eggs, poultry, pigs and meat in general were the most affected. A regional analysis of the war-affected
regions of Ukraine was conducted, where food production was completely or partially paralyzed and the sowing



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/2022116

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних умовах інтеграційних процесів та глоба-

лізаційних трансформацій, що зумовили асиметрії роз-
витку країн в міжнародних економічних відносинах,
країни, що розвиваються, впроваджують новітні стра-
тегії розвитку національної промисловості з метою за-
безпечення конкурентних позицій і темпів економічно-
го зростання, актуалізуючи питання залучення інозем-
них інвестицій в національну промисловість. Посилен-
ня інвестиційної діяльності в досліджувану, харчову,
промисловість передбачає залучення фінансових ре-
сурсів, інноваційних технологій, відповідної інфраст-
руктури та розширених каналів збуту готової продукції,
передового досвіду державного управління інвестицій-
ними потоками, що дозволить підняти рівень українсь-
кої економіки та покращити інвестиційний клімат краї-
ни. Харчова промисловість являється провідною галуз-
зю, драйвером української економіки, бо формує близь-
ко 10% вартісних обсягів випуску продукції, найбільше
забезпечує населення робочими місцями та демонструє
найвищі темпи зростання обсягів виробництва порівня-
но з іншими галузями економіки [1].

Сучасна національна стратегія розвитку українсь-
кої промисловості потребує теоретичного та емпірич-
ного аналізу інвестиційних надходжень в харчову галузь
України, адже через воєнні дії Росії на наших територ-
іях зривається посівний сезон, унеможливлюється ви-
робництва зернових культур, соняшника, вирощування
тваринництва та ін. Розвиток харчової промисловості є
важливим пріоритетом національного розвитку Украї-
ни, а зараз є запорукою світового добробуту в продо-
вольчому плані, адже Україна — світовий лідер виро-
щування та експортування зернових культур по всьому
світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем та перспектив харчової про-
мисловості є актуальним напрямом української науки.
Провідними українськими та зарубіжними вченими, що
досліджували це питання являються Римар О., Мазур-
кевич І., Товста Т., Тищенко О., Бутка М., Золотарьова
А., Швець Ю., Грехем А., Хеллівелл Р., Бертон Дж., Гу-
ставо Н. та ін. Дослідженню питань організації та уп-
равління інвестиціями в харчову промисловість присвя-
чено значну кількість наукових праць таких вчених, як
Борщевський П., Василенко О., Коваленко О., Россоха
В. та інші. Онегіна В. виконувала аналіз перспектив від
інвестицій внаслідок земельної реформи в Україні. В
свою чергу, Якімчук Т. досліджувала українські ком-
панії харчової промисловості, що найбільше залучають
іноземні інвестиції та виконала аналіз факторів, що
впливають на їх рівень. Важливий внесок в розробку
інвестиційно-інноваційних проектів харчової промисло-
вості внесла Кучер Л. Водночас, незважаючи на знач-
ний внесок згаданих науковців, зростання наукових здо-
бутків за цим напрямом є об'єктивною необхідністю, що
зумовлена сучасними змінами інвестиційних тенденцій

season was canceled due to security and infrastructural distroit reasons. The regulatory policy of attraction and
protection of foreign investors in Ukraine is analyzed. The author identifies the need to create regional investment
projects in Western Ukraine to restore the food industry in the western regions. Mechanisms for stimulating
foreign investment to stabilize national food production in the war and postwar periods are proposed.

Ключові слова: харчова промисловість, продовольча криза, FAO, інвестиції, прямі іноземні інвестиції,
експорт.

Key words: food industry, food crisis, FAO, investments, foreign direct investments, export.

за умов глобалізаційних процесів та асиметрії розвит-
ку даної галузі в країнах різного розвитку національ-
ної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сучасного стану харчо-

вої промисловості України, висвітлення проблем про-
довольчої кризи та дослідження подальшого прогнозу
розвитку подій всесвітньою організацією FAO; аналіз
необхідності залучення прямих іноземних інвестицій та
окреслення механізмів їх стимулювання в розвиток хар-
чових підприємств України для уникнення подальших
світових продовольчих загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з найбільш інвестиційно привабливих галу-

зей національної економіки України являється харчова
промисловість, що є важливою складовою агропромис-
лового комплексу. Це пояснюється збільшенням інвес-
тиційних потоків в дану галузь економіки за останні
роки, наявністю широкої бази аграрної сировини, існу-
ванням містких ринків збуту, географічним розширен-
ням експортної діяльності та збільшеним рівнем прибут-
ковості галузі у 12 разів, порівняно з попередніми 8 ро-
ками. Загалом, харчова промисловість гарантує продо-
вольчу безпеку держави і генерує її експортний потен-
ціал, а притік інвестицій в дану галузь стимулює розши-
рення й удосконалення виробничих потужностей на
основі фондів, забезпечуючи необхідні пропорції підви-
щення технічного рівня виробництва і покращення роз-
міщення діючих виробництв.

Харчова промисловість об'єднує більше 40 підгалу-
зей та виробництв, провідні місця у комплексі посіда-
ють підприємства таких підгалузей як борошно-круп'-
яні, макаронні, консервні, олійно-жирові, спиртові, цук-
рові та ін., що продемонстровано на рис. 1. Окремо вар-
то виділити масштабність виробництва мінеральної води
та солі.

Автором проведено статистично-ретроспективний
аналіз динаміки залучених прямих іноземних інвестицій
в Україну, результати якого виявили, що пік надходжень
інвестицій відбувся з 2000-х по 2013 рр. Суттєвий нега-
тивний вплив на обсяги прямих іноземних інвестицій в
Україну спричинили політичні дії, такі як Революція
Гідності та війна на Сході України, розпочаті у 2013—
2014 році. Лише через п'ять років, а саме 2019, країна
досягла такого значного розміру приросту іноземних
залучень, як мала до цього. Дана тенденція є наслідком
невирішеної низки причин недовіри інвесторів, серед
яких: високий рівень корупції в країні, недовіра до су-
дової системи, нестабільність національної валюти, мо-
нополізація ринків і, звичайно ж, військовий конфлікт.

Досліджуючи ПІІ в географічному розрізі за краї-
нами-інвесторами, серед них найбільшими донорами яв-
ляються Нідерланди, Кіпр, Велика Британія, Люксем-
бург, Швейцарія, Польща, Німеччина, Франція. При цьо-
му інвестиційні надходження з країн ЄС дорівнюють
76% загального обсягу, з країн СНД — 14 %, з інших
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країн світу — 10%. В таблиці 1 продемонстровано
найбільш масштабну й ефективну інвестиційно-
виробничу співпрацю України з державами Євро-
союзу. Суттєве розширення даної форми
співпраці відбулось після 2014 р., що виявилось у
зростанні обсягів надходження інвестицій з ЄС та
закріпленні за даним блоком статусу провідного
інвестора української економіки. Та варто заува-
жити, що інвестиції з Кіпру та Люксембургу но-
сять більш офшорний характер.

За даними Державної служби статистики
України найбільше інвестицій від країн ЄС над-
ходить в сектор виробництва харчових про-
дуктів, напоїв та тютюнових виробів, детальна
об'єктна структура ПІІ в даний сектор наступ-
на: більше за інших переважають інвестиції у
виробництво напоїв, какао, шоколаду та цукро-
вих кондитерських виробів, цукру, чаю та кави,
прянощів та приправ, готової їжі та страв; у ви-
робництво олії та тваринних жирів; молочних про-
дуктів; перероблення та консервування плодів і
овочів; тютюнових виробів; хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів; виробництво продуктів борош-
номельно-круп'яної промис-
ловості, крохмалю та крох-
мальних продуктів; м'яса та
м'ясних продуктів та ін. [5].

Виробництво харчової про-
мисловості характеризується
меншою залежністю від кон'юк-
турних змін на зовнішніх рин-
ках порівняно з іншими галузя-
ми завдяки ємності внутрішнь-
ого ринку та низькій еластич-
ності попиту на продукцію га-
лузі. Україна має достатній про-
мисловий потенціал для забез-
печення населення власними
харчовими ресурсами аби бути
продовольчо незалежною від
імпорту. Однак, існує ряд про-
блем та потенційних ризиків,
які стають на заваді цьому, се-
ред яких [6]:

— відсутність відповідної
нормативно-законодавчої бази
регулювання харчової промис-
ловості;

— відсутність чіткої інвестиційно-інноваційної дер-
жавної політики;

— корупційні схеми тіньової економіки;
— низька купівельна спроможність населення;

Рис. 1. Харчова промисловість та її провідні підгалузі
в економіці України

Джерело: складено автором.
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Рис. 2. Динаміка ПІІ в економіку України, 2010—2021 рр. (млн дол. США)

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [2] та

Міністерства фінансів України [3].

Обсяги прямих інвестицій на 

01.01.2019 31.12.2019 
 

Код за 
КВЕД 

тис.дол.США 
у % до 

підсумку 
тис.дол.США 

у % до 

підсумку 

Всього    32 905 116,6 X 35 809 588,3 X 
Сільське, лісове та 
рибне господарство 

A 451 893,2 100,0 542 057,4 100,0 

Кіпр 147 250,0 32,6 211 422,8 39,0 

Данія 53 301,3 11,8 51 378,5 9,5 

Польща 36 368,3 8,0 44 620,6 8,2 

Німеччина 31 528,8 7,0 31 253,5 5,8 

Франція 

 

27 327,5 6,0 28 270,6 5,2 

Виробництво 
харчових 
продуктів, напоїв 
та тютюнових 
виробів 

10 - 12 2 859 412,8 100,0 2 844 335,0 100,0 

Нідерланди 815 762,6 28,5 812 356,3 28,6 

Кіпр 578 169,9 20,2 526 723,0 18,5 

Велика Британія 454 810,1 15,9 447 820,1 15,7 

Люксембург 210 157,6 7,3 210 159,7 7,4 

Швейцарія 

 

77 819,1 2,7 82 864,2 2,9 

 

Таблиця 1. Прямі інвестиції в економіку України за видами харчової діяльності у розрізі ТОП-10 країн світу, 2019 рік

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України за останній звітний 2019 рік [4].
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— незадовільне використання потенціалу окремих
галузей;

— недостатність фінансової підтримки підприємств;
— зношеність виробничих потужностей підприєм-

ства та висока ціна їх оновлення;
— низькі обсяги виробництва продукції, що не спри-

яють відновленню, реконструкції, модернізації необо-
ротних активів та впровадженню досягнень НДДКР;

— залежність від політичних та загальноекономіч-
них змін в країні, можливих збройних конфліктів.

За нинішніх умов воєнного стану в Україні та зриву
сезонного посіву, національна харчова промисловість
України зазнає неминучої кризи. Головним стратегіч-
ним напрямом виходу досліджуваної галузі економіки
є пошук джерел залучення інвестицій з урахуванням га-
лузевих особливостей виробництва, прийняття ефек-
тивних управлінських рішень стосовно розробки та ре-
алізації проектів по залученню інвестицій. Ці дії допо-
можуть відновити діяльність харчових підприємств, ста-
білізувати їх виробництво на західних областях Украї-
ни та прискорити їх ефективність на благо суспільству.

Експерти Держпродспоживслужби повідомляють
про зріст вартості на продукти загального вживання:
вартість пшеничного хліба зросла на 28,5%, хліба жит-
ньо-пшеничного — на 12,5%, гречаної крупи — на 25,5%,
макаронних виробів — на 24,5%, соняшникової олії —

на 11,9%, ріпчастої цибулі — на 27,2% [7]. На
думку міжнародних експертів Продовольчої та
сільськогосподарської організація ООН (FAO)
найближчим часом подорожчає зазначений
продовольчий пакет і по всьому світу, адже Ук-
раїна є провідним світовим експортером соняш-
никової олії та зернових культур [8].

Серед загроз, що впливають на продоволь-
чу безпеку України та стимують світову продо-
вольчу кризу FAO вказують наступні: зрив ози-
мих та весняних посівів; невелика кількість ро-
бочої сили в сільському господарстві через
внутрішню та зовнішню міграцію населення; до-
ступ і наявність сільськогосподарських ресурсів
та палива; порушення логістичних та продо-
вольчих ланцюгів поставок; залишення
сільськогосподарських угідь чи обмеження до-
ступу до них; пошкодження посівів та угідь
внаслідок воєнних дій на них, особливо навесні,
в період вегетації; руйнування інфраструктури
продовольчої системи [9].

Аналізуючи опубліковані очікування FAO щодо
продовольчої кризи в Україні, виявлено, що найбільше
інших постраждали зернові культури та соняшник, ви-
робництво яєць, птиці, свиней та м'яса загалом. Останнє
спричинене нестачею кормів та ветеринарної медици-
ни, знищенням транспортної інфраструктури для про-
ведення забою. В таких регіональних областях, де ве-
дуться активні бойові дії, як в Миколаївській, Хер-
сонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, відмінено посівний сезон через фак-
тичну неможливість його проведення. Однак, весняна
посадка не відбулась і в районах без активних бойових
дій, адже там інші проблеми — відсутність робочої сили,
дефіцит палива та порушення ланцюгів поставок. FAO
повідомляє, що індекс цін на продукти харчування на
24,1% вище, ніж рік тому і подібні тенденції спостеріга-
ються по всьому світу. До прикладу, у Великобританії
інфляція ціни на продукти харчування досягла 6,2% в
березні 2022 р., що є найвищим показником за останні
десять років [10]. Особливо стурбовані ситуацією зовн-
ішньоекономічні партнери таких країн як Ліван, Паки-
стан, Лівія, Туніс, Ємен і Марокко, які значною мірою
залежать від українського імпорту, щоб прогодувати
своє населення [11].

Діючі харчові підприємства України потребують
створення регіональних проектів, залучення фінансо-

вої підтримки та якнайшвидших інвестицій по
відновленню харчового виробництва, що наразі
розвивається переважно в Західній частині Ук-
раїни — у Львівській, Ужгородській, Івано-
Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та
Волинській областях. Частину виробничих
підприємств центральної України вдалось пере-
везти на Захід за стимулюючою програмою уря-
ду.

Світова практика свідчить, що найбільш
ефективний напрям капіталовкладень в харчову
промисловість — є реконструкція та технічне
переоснащення виробництва новітніми техноло-
гіями для пришвидшення процесу виробництва
та покращення її ефективності, амортизаційні
відрахування на відтворення виробничого потен-
ціалу, банківські та податкові кредити. Це на-
дасть змогу відновити роботу та пришвидшити
її в найкорочший термін. За сучасних воєнних
умов, одним із головних стратегічних методів
підтримки харчової промисловості та, якщо не
уникнення світової продовольчої кризи по-
вністю, то, принаймні, уповільнення її негатив-
ного ефекту, є залучення прямих іноземних інве-
стицій. Основними напрямами стимулювання
даного процесу є розробка регіональних про-
грам відповідно до розташування діючих вироб-
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Рис. 3. Прогноз дефіциту продовольства в Україні за даними
FAO до кінця 2022 року, %

Джерело: [9].
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стимулювання Японія надає пільгові кредити малим виробникам, що 

використовують високопотужні НДДКР в своєму 

виробництві 

Зниження ставки податку, податкові угоди з іншими 
країнами, безмитний імпорт обладнання та / або сировини, 
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податковими пільгами яких є: 
- корпоративний податок у розмірі 15%; 

- перевага «2+3 роки», що означає звільнення від податку 

протягом перших двох років та встановлення ставки податку 
у розмірі 12,5% протягом наступних трьох років 

-  Надання землі та / або будівель у безкоштовне 

користування чи за пільговими цінами, субсидії на 

користування енергією, транспортна інфраструктура 

належного стану 

Інфраструктурне 

забезпечення 

-  Ірландія таким чином стимулювала розвиток місцевого 

виробництва в зоні Шеннон, наразі там розташований завод 
відомих алкогольних напоїв 

 

Таблиця 2. Механізми стимулювання іноземної інвестиційної
діяльності з боку країни їх базування

Джерело: складено автором на основі даних [13].
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ництв, можливості переміщення інших, розвиток ринку
цінних паперів, створення спеціальних (вільних) еконо-
мічних зон, виключення подвійного оподаткування,
відновлення системи "єдиного вікна", урегулювання
інвестиційних суперечок за спрощеною процедурою,
надання дипломатичної та адміністративної підтримки
з метою реалізації пріоритетних інвестиційних проектів
[12].

Автором виділено дієві механізми стимулювання
іноземної інвестиційної діяльності з боку держави в
країнах базування іноземних інвестицій, до них відно-
сять: фінансово-кредитне стимулювання, податкове
стимулювання та інфраструктурне забезпечення. Де-
тальний опис механізмів стимулювання та ефективні
приклади їх впровадження в зарубіжній практиці зоб-
ражено в табл. 2.

В процесі дослідження аналізовано правове забез-
печення діяльності іноземних інвесторів в Україні та
регуляторні зміни в стимулюванні харчового виробниц-
тва за сучасних умов. Одним з перших кроків щодо вре-
гулювання відносин у інвестиційній сфері в Україні ста-
ло прийняття Верховною Радою України законів "Про
захист іноземних інвестицій на Україні" та "Про інвес-
тиційну діяльність". Основне спрямування першого За-
кону зосереджено на захисті інвестицій, прибутків, за-
конних прав та інтересів іноземних інвесторів на тери-
торії України [14]. Другий Закон полягає у забезпеченні
рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвес-
тиційної діяльності незалежно від форм власності, а
також на ефективне інвестування економіки України,
розвитку міжнародного економічного співробітництва
та інтеграції [15]. Особливості режиму іноземного інве-
стування на території України встановив Закон "Про
режим іноземного інвестування", що врегульовує відно-
сини, зокрема, щодо державних гарантій захисту іно-
земних інвестицій, контролю за здійсненням інвестицій,
діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, роз-
гляду спорів тощо [16]. Закон України "Про підготовку
та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єди-
ного вікна" передбачає інвесторам спрощену процеду-
ру підготовки та реалізації інвестиційного проекту [17].
Окреме місце в системі інвестиційного законодавства,
що зокрема стосується харчової промисловості, посідає
Закон "Про інститути спільного інвестування (пайові та
інвестиційні фонди)", який визначає правові та органі-
заційні основи створення, діяльності та відповідальності
суб'єктів спільного інвестування, особливості управлі-
ння їх активами тощо [18].

До окремої групи можна віднести законодавчі акти,
які встановлюють спеціальний правовий режим госпо-
дарської діяльності у спеціальних (вільних) економіч-
них зонах, регулюють спеціальні правові режими інвес-
тиційної діяльності на територіях пріоритетного роз-
витку. Серед них: Закон України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) еко-
номічних зон", "Про спеціальні економічні зони та спец-
іальний режим інвестиційної діяльності в областях Ук-
раїни". Варто зауважити, що значну частину національ-
ного законодавства становлять міжнародні правові
акти, учасником яких є Україна: багатосторонні міжна-
родні угоди, конвенції, що спрямовані на захист інозем-
них інвестицій, до них, зокрема, належить Конвенція
про порядок вирішення інвестиційних спорів між дер-
жавами та іноземними особами.

Важливим рішенням на сучасному етапі розвитку
України стало рішення про розширення кредитування
для аграріїв Кабінетом Міністрів [19]. Станом на сьо-
годні урядом країни розроблюються додаткові законо-
проекти по залученню та захисту іноземних інвесторів
в Україні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інвестиції у відновлення харчової про-

мисловості України можуть відіграти вирішальну роль

в припиненні розповсюдження продовольчої кризи,
котра матиме безповоротно негативний ефект на соц-
іально-економічний добробут всього населення світу,
адже Україна — одна з лідерів країн-експортерів зер-
нових та олійних культур. Автором проведено ретрос-
пективний аналіз залучення ПІІ в економіку України,
охарактеризовано нинішній стан розвитку національної
харчової промисловості та детально досліджено про-
гноз дефіциту продовольства в Україні відповідно да-
них  Продовольчої та сільськогосподарської організа-
ція ООН (FAO), що вже позначається на аномальному
підвищенню цін на загально вживані продовольчі това-
ри. Автором запропоновано стимулюючі заходи та ме-
ханізми залучення ПІІ в харчову промисловість Украї-
ни.
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