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Постановка проблеми. Сільське господарство відноситься до провід-

них галузей господарського комплексу країни, розвиток якого залежить від 

державної підтримки та внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування. Маючи 

значні запаси родючих ґрунтів, зрошуванні угіддя та розвинену наукову базу, 

аграрний сектор регіону, знаходячись у глибокій кризі, потерпає від нестачі 

фінансових ресурсів. Таке явище не сприяє оновленню застарілої матеріально-

технічної бази, впровадженню сучасних технологій у виробництво. Для виходу 

з кризи необхідна не тільки державна підтримка, а й вирішення проблем залу-

чення інвестицій з нових, мало вивчених джерел. 

Стан вивчення проблеми. Покращення інвестиційної привабливості 

сільського господарства та збільшення, на цій основі, обсягів інвестування у 

виробництво є основною проблемою, від вирішення якої залежить подальший 

розвиток аграрної галузі. Але що стосується окремих регіонів України, які за 

розвитком сільського господарства знань відрізняються між собою, то ця про-

блема є недостатньо вивченою і потребує додаткових досліджень. 

Методика досліджень. Методологічною базою дослідження стали нау-

кові праці таких відомих вчених як Б.В.Губський, М.В.Зубець, М.І.Кісіль, 

П.Т.Саблук, В.П.Ситник, І.Л.Сазонець та ін. 

Результати досліджень. Херсонська область належить до регіонів 

України, де сільське господарство має провідне становище у структурі регіо-

нального господарського комплексу. Це пояснюється історичними особливос-

тями розвитку продуктивних сил, формування їх місця у загальнодержавному, 

територіальному і галузевому поділі праці, а також природно-кліматичними 

умовами, сприятливими дол. вирощування усіх , буз винятку, сільськогоспо-

дарських культур, які культивуються в Україні. Дані статистичного Управлін-
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ня в Херсонській області свідчать, що вона займає значення місця за рівнем 

виробництва сільськогосподарської продукції у загальному державному обся-

зі: зернових – 4,0%, соняшнику – 6,0%, овочів – 7,0%. 

У Херсонській області діє 2789 сільськогосподарських підприємств 

(включаючи 2141 фермерське господарство) та більш як 90 тисяч особистих 

селянських господарств, які разом обробляють майже 651,8 тис. га одної землі. 

Наявність у структурі ґрунтів сільськогосподарських угідь 49,9% південних і 

звичайних чорноземів обумовлює високий агрохімічний потенціал області. 

Вільний виробничий та земельний потенціал, який складається з понад 450 

тваринницьких ферм, 20 об'єктів незавершеного будівництва та 80 тис. гекта-

рів сільгоспугідь, не наданих у користування становлять значний резерв пода-

льшого розвитку сільськогосподарського виробництва.  

Область володіє потужною науковою базою, до якої, в першу чергу, слід 

віднести Херсонський державний аграрний університет, Інститут землеробства 

південного регіону УААН, Інститут рису УААН, Інститут південного овочів-

ництва і баштанництва УААН, Інститут тваринництва степових регіонів. Ними 

розроблено майже 50 інноваційних бізнес-проектів, що втілюються у аграрний 

комплекс регіону: 

1. Сучасні технології ефективної системи зрошення на енергозберігаю-

чій основі. 

2. Технологічний проект отримання трьох врожаїв сільськогосподарсь-

ких культур на рік в умовах зрошення; 

3. Виробництво продовольчого зерна рису в Україні з урожайністю 7,0 – 

7,5 т/га. 

4. Створення сировинної бази бавовняного комбінату. 

5. Створення регіональної системи насінництва картоплі на оздоровле-

ній основі з використанням двоурожайної культури. 

6. Новітня технологія селекції овець за молекулярно-генетичними мар-

керами. 

Ці, а також інші інноваційні проекти вказують на вагомий внесок регіо-

нальних наукових установ у підвищення ефективності економіки області та 

покращення її інвестиційної привабливості. 

Стратегічною метою виходу сільського господарства регіону з кризи є 

відновлення аграрного виробництва до рівня 1990 року, спроможного забезпе-

чити потреби населення області у продуктах харчування, а переробні підпри-

ємства у сировині. 

Поставлені цілі можливо здійснити, впроваджуючи інноваційні техноло-

гії у виробництво та активізуючи інвестиційні процеси. Недостатні обсяги 

державної підтримки сільськогосподарської галузі не сприяють розвитку інве-

стиційної привабливості, формуванню виробництва конкурентоспроможної 

продукції і сировини, зростанню зайнятості та добробуту сільського населен-

ня. Маючи значні ресурси родючої орної землі та водних запасів, розвинуту 

зрошувальну мережу, висококваліфіковані кадри, регіон ще мало приваблює 

вітчизняних та іноземних інвесторів, які б вкладали значні кошти у розвиток 

сільського господарства. До основних чинників, які стримують активні дії 

інвесторів ми відносимо: політичну нестабільність у державі, недосконалість 

законодавчої бази, високі ризики неповернення інвестиційних коштів, несвоє-
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часність нарахування та виплати дивідендів, високий рівень корупції, відсут-

ність дієвого контролю за цільовим використанням інвестицій. 

На інвестиційну привабливість регіону також впливає ступінь розвитку со-

ціальної інфраструктури [1]. На жаль, стан об'єктів соціального призначення у 

сільській місцевості не відповідає сучасним потребам ринкової економіки. Майже 

повністю відсутнє будівництво житла та об'єктів соціально-культурної сфери. 

Не впливає позитивно на інвестиційну привабливість сільського госпо-

дарства і наявність малопродуктивних (піщаних та солонцюватих) земель, а 

також високий рівень підтоплення ґрунтів на зрошуваних землях. 

Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку сільського господарства 

регіону полягає у сукупності злагоджених дій держави, органів самоврядуван-

ня, наукових установ, виробничих і сервісних структур, що їх обслуговують, 

спрямованих на покращення інвестиційної привабливості шляхом впрова-

дження інноваційних проектів та залучення додаткових інвестиційних ресурсів 

у виробництво з метою покращення економічної ситуації регіону та добробуту 

населення. 

Особливістю інвестування сільськогосподарського виробництва є те, що 

економічний, соціальний і екологічний ефект від вкладень виявляється не від-

разу, а через тривалий термін (рік і більше) і залежить від погодних умов, яко-

сті орних ґрунтів та інших факторів. 

Враховуючи вище викладене, а також те, що Херсонська область є агра-

рним регіоном, який значно впливає на продовольчу безпеку України, держава 

має відігравати провідну роль в покращенні його інвестиційного клімату, ак-

тивно співпрацюючи з аграрними підприємствами, залучаючи до виконання 

інвестиційних програм фермерські і особисті селянські господарства. 

Слід відмітити, що у відповідності до державної аграрної політики, в 

останні роки значно збільшилися закупівельні ціни на сільськогосподарську 

продукцію і сировину, покращилося кредитування товаровиробників, збіль-

шилися обсяги державної фінансової допомоги аграрним підприємствам, що 

дозволило розпочати активний процес переоснащення сільського господарства 

технічними засобами таких відомих фірм як «Джон-Дір», «Клаас», а також 

налагодити виробництво і реалізацію вітчизняних зернозбиральних комбайнів 

«СКІФ» на Херсонському машинобудівному заводі, тракторів «ХТЗ» різних 

модифікацій на Харківському тракторному заводі, які можливо застосовувати 

у ресурсно- і енергозберігаючих технологіях та ін. 

Беручи до уваги те, що сільськогосподарська галузь знаходиться в еко-

номічній кризі і потребує значних вкладень у свій розвиток, держава не в змозі 

в повному обсязі задовольнити фінансові потреби виробників [2]. Тому необ-

хідно більш активно співпрацювати виробникам з зовнішніми інвесторами, 

використовуючи їх кошти на технічне і технологічне оснащення. Перспектив-

ним напрямом формування інвестиційних ресурсів у Херсонській області є 

залучення інвестицій з боку виробничих об'єднань з інших галузей економіки 

та іноземне інвестування. Вкладення капіталу у сільське господарство регіону 

такими промисловими гігантами як «Мотор-Січ», «Дніпро» та ін., сприяє пож-

вавленню інвестиційних процесів в південній частині Херсонщини, а іноземні 

інвестиції залучені з таких країн як США, Кіпр, Великобританія, Швеція, Росія 
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та ін. значно впливають на впровадження інноваційних технологій у виробни-

цтво та переробку сільгоспсировини. 

Одним з важливих джерел інвестування сільгосппідприємств є лізинг, 

який є видом підприємницької діяльності, спрямованої на інвестування тимча-

сово вільних чи залучених засобів у виробництво. 

Лізинговий кредит – це стосунки між суб’єктами господарювання, які 

виникають під час орендування майна і дозволяють істотно знизити потреби 

підприємства у капітальних вкладеннях як власних так і залучених. Він дає 

суб’єкту господарювання більше можливостей для маневрування під час ви-

плати лізингових платежів, оскільки останні здійснюються підприємством, як 

правило, після отримання виручки від реалізації продукції, виробленої на об-

ладнанні, взятому у лізинг. 

Клієнтами лізингових компаній можуть бути як сільгосппідприємства 

так і фермерські господарства. 

Зважаючи на обмежену фінансову можливість банківських установ, лі-

зинг у нашій країні в майбутньому, може стати найважливішим джерелом ін-

вестування сільського господарства. 

Збільшенню інвестиційного потенціалу окремих суб’єктів господарювання 

сприятиме також їх кооперування та входження у інтегровані структури без втрати 

статусу юридичної особи. Спільне використання окремих засобів виробництва, 

транспорту та потужностей для зберігання і переробки сільгоспсировини, а також 

робочої сили у міжсезонний період є могутнім резервом розвитку сільськогоспо-

дарського виробництва, засобом залучення інвесторів до участі у виконанні регіо-

нальних і державних економічних та соціальних проектів. 

Висновки. Херсонська область є аграрним регіоном, який володіє поту-

жним природним та науковим потенціалом, але слабкою виробничою базою. 

Для виходу з затяжної кризи вона потребує значної фінансової підтримки з 

боку держави та активних дій інвесторів. 

Суб’єктам господарської діяльності потрібно розширити сектор пошуку 

потенційних інвесторів, залучаючи до співпраці кошти з інших галузей еконо-

міки країни. 

Враховуючи слабкі фінансові можливості вітчизняних комерційних бан-

ків необхідно більш активно використовувати можливості лізингу та рухатись 

у напрямі кооперування та створення інтегрованих аграрно-переробних струк-

тур як дієвого засобу залучення додаткових інвестицій у розвиток сільського 

господарства. 
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