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Інвестиційна діяльність є найбільш вагомим чинником економічного
зростання, поліпшення економічної ситуації в країні та покращення
добробуту населення. В аграрній сфері інвестиційна діяльність виступає
також засобом забезпечення продовольчої безпеки держави, гарантом
розвитку

агропромислового

довкілля.
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умовою
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та
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захисту

підприємств

є

цілеспрямована інвестиційна діяльність, від обсягів та ефективності якої
значною мірою залежить процес відродження сільського господарства,
яке потребує значних коштів на структурну перебудову, освоєння нових
технологій, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської
продукції

тощо.

Ефективному

процесу

практичного

освоєння

інвестиційних розробок перешкоджають слабка адаптація та низька
інвестиційна активність аграрних підприємств, відсутність комплексного
застосування інвестицій тощо [3].
Миколаївська область, як і весь південний регіон є привабливим
для інвестування завдяки значному промисловому і науково-технічному
потенціалу,

вигідному

географічному

положенню,

розвинутій

транспортній інфраструктурі, високому освітньому рівню населення,
висококваліфікованим

трудовим

ресурсам,

наявності

природних

багатств, доступності до ринків країн ближнього зарубіжжя, Європи, Азії
й Африки. Родючі південні чорноземи Миколаївської області сприяють
отриманню великих урожаїв зернових культур, винограду, овочів,
соняшнику та інших сільськогосподарських культур.
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України

галузі,

яка

характеризується як своєрідний товар. Необхідно зауважити, що саме
висока якість товару є запорукою великого попиту на нього. Те саме
можна сказати про інвестиційну привабливість аграрного сектору в
Україні. Для того, щоб визначити інвестиційну привабливість чи
непривабливість аграрного виробництва, необхідно дослідити певний
перелік зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності аграрних суб’єктів
господарювання [4].
Основними умовами привабливості аграрного сектору в Україні в
цілому, і південного регіону зокрема є:
- привабливе географічне розташування аграрного сектору;
- наявність родючих ґрунтів;
- наявність кваліфікованої робочої сили та інше.
Але поряд з перевагами існують і негативні риси:
- високий ризик капіталовкладень;
- великі затрати аграрного виробництва;
- низька рентабельність аграрного виробництва;
- низька якість продукції.
Основними невирішеними проблемами залучення інвестицій в
аграрний сектор півдня України залишаються гарантії повернення
вкладених коштів для кредитора, доступність кредитних ресурсів для
позичальника,

можливість

здійснення

контролю

за

цільовим

використанням отриманих кредитних ресурсів [2].
Активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств півдня
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прибутковості. Доцільним у даному напрямку є державна підтримка
аграріїв, що реалізується через створення і застосування іпотечних
механізмів,

а

також

механізмів

державної

кредитної

підтримки

довгострокових інвестиційних проектів не лише у сфері виробництва
сільськогосподарської продукції, а й, насамперед, у сфері переробки.
Важливим

напрямом

державної

підтримки

у

сфері

інвестування

аграрного виробництва має стати підтримка інноваційного розвитку
аграрної сфери на рівні держави та окремих регіонів. Позитивним у
практиці інвестування аграрних підприємств південного регіону з боку
держави є науково обґрунтовані регіональні інвестиційні програми, що
мають на меті підтримку розвитку певних великомасштабних аграрнопромислових підприємств, що у перспективі можуть стати основою для
задоволення продовольчих потреб країни [1].
Отже, підтримка інвестиційних процесів аграрних підприємств
повинна стати одним з пріоритетів розвитку державної політики України
для того, щоб подолати інвестиційну кризу в аграрному секторі економіки
та підвищити ефективність і конкурентоспроможність виробництва
сільськогосподарської продукції.
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