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Постановка проблеми. Сільське господарство є важливою сферою еко-

номіки Запорізької області, яка формує продовольчий ринок, трудовий та посе-

ленський потенціал сільських територій регіону. У 2014 р. у структурі випуску 

та валової доданої вартості в регіоні частка сільського господарства становить 

9,1 та 11,8% відповідно, по даним за 2015 р. в сільській місцевості проживає 

23% загальної чисельності населення регіону. За 2010-2015 рр. сільське госпо-

дарство Запорізької області продемонструвало стійку динаміку зростання за 

всіма основними показниками. Зокрема, виробництво валової продукції сільсь-

кого господарства зросло на 31,6%, а середня номінальна заробітна плата най-

маних працівників – в 2 рази. 

Разом з тим зберігся комплекс проблем забезпечення поступального еко-

номічного розвитку сільського господарства, серед яких слід виділити техніко-

технологічне відставання сільського господарства від розвинених країн світу 

через нестійкий рівень прибутковості сільськогосподарських товаровиробників 

для здійснення модернізації та переходу до інноваційного розвитку. 

Слід зазначити, що обсяг інвестицій в основний капітал у сфері сільсько-

го господарства Запорізької області у  фактичних  цінах зріс з 583 млн грн в 

2010 р. до 1249 млн грн в 2015 р. Водночас, девальвація гривні спричинила 

зниження цього обсягу інвестицій, вкладених в економіку області з 72,9 до 53,9 

млн. дол. США, або на 26,1%. Тому виникає потреба в проведенні адміністраці-

єю Запорізької області обґрунтованої політики підтримки інвестиційної діяль-

ності. 

Основні матеріали дослідження. На нашу думку, найбільш ефективним 

способом рішення проблем розвитку сільського господарства Запорізької  обла-

сті має стати розробка і реалізація програмних заходів. Цілеспрямована і грамо-

тна економічна політика в регіоні має провадитися як мінімум по чотирьох на-

прямках, які забезпечать стійкий ефективний розвиток: інвестиційна політика; 

політика в сфері державної підтримки; земельна політика; політика розвитку 

малих форм господарювання. При цьому заходи, які мають реалізуватися за на-

званими напрямками, повинні здійснюватися не розрізнено, а в взаємозв'язку і 

взаємодії один з одним. 
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Драйвером стійкої динаміки зростання за всіма основними показниками 

виступають інноваційно-інвестиційні проекти, які реалізуються на території ре-

гіону як місцевими інвесторами, так і корпоративними структурами, які раніше 

не розвивали бізнес у Запорізькій, в тому числі і іноземними. Основи цієї полі-

тики закладені в Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період 

до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2016. Встановле-

но, що слабкою стороною Запорізької області є низька інноваційна активність, 

слабке впровадження новітніх технологій та зниження інвестиційної активності 

у розвиток матеріального виробництва та бізнесу. 

На виконання плану заходів з реалізації «Стратегії регіонального розвит-

ку Запорізької області»  в 2016 р. було створено Агенцію регіонального розвит-

ку Запорізької області, головною метою якої є сприяння у реалізації регіональ-

ної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку, підвищення 

інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ре-

сурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, впрова-

дження реформи децентралізації. 

Для виконання покладених функцій Агенція регіонального розвитку вза-

ємодіятиме з органами державної влади, місцевими органами влади, органами 

місцевого самоврядування області, органами влади іноземних держав, міжна-

родними організаціями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, в тому числі іноземними,  з питань здійснення інвестиційної діяльно-

сті в Запорізькій області. Агенції також доручено здійснювати аналіз інформа-

ції про всі інвестиційні пропозиції та ініціативи, які надходять від інвесторів, у 

тому числі від потенційних, будь-яких інших пропозицій та ініціатив, що сто-

суються здійснення інвестиційної діяльності в Запорізькій області; вживати ін-

ші заходи, що стосуються просування і залучення інвестицій в Запорізьку об-

ласть. 

На сьогодні Агенція вже має вагомі напрацювання. Зокрема, підготовлено 

Інвестиційний паспорт Запорізької області, впродовж 2017 року за участю та 

підтримки Агенції проводяться різноманітні заходи, які спрямовані на підви-

щення інвестиційної привабливості регіону. Також в 2017 р. проводився відбір 

проектів регіонального розвитку у галузі агропромислового комплексу. Зокре-

ма, велике значення для розвитку сільського господарства Запорізької області 

мають наступні інноваційно-інвестиційні проекти: «Відновлення та розвиток 

зрошення і дренажу» (1,6 млрд грн, в т.ч. бюджетні кошти – 1,2 млрд грн); 

«Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (7,9 млн грн, 

в т.ч. бюджетні кошти – 4 млрд грн); «Будівництво зернового ПВП» (15,0 млн 

грн, в т.ч. бюджетні кошти – 7 млрд грн. 

Висновки. Інвестиції виступають каталізатором економічних процесів, а в 

умовах формування інноваційної економіки розширене відтворення має здійс-

нюватися на основі безперервного інвестиційного процесу, який повинен носи-

ти інноваційний характер. Обмеженість власних джерел фінансування підвищує 

роль можливостей бюджетної підтримки, що спростить мобілізацію інвестицій 

в інноваційний розвиток сільського господарства регіону.  


