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Метою даної роботи є характеристика сільського господарства на 
даному етапі розвитку та перспективи його розвитку. 

Тема розвитку сільського господарства є актуальною на даний час, 
адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції 
сільського господарства. Тому виробництво її є найпершою умовою 
існування людства. 

Основними проблемами в розвитку сільського господарства в Україні 
є недостатність інвестування в сільське господарство, пошук фінансових 
ресурсів, для забезпечення нормального його функціонування, а банківський 
кредит дає можливість для реалізації проектів та досягнення успіху та 
реформування сільського господарства. 

Предметом дослідження є сільське господарство України. 
На сьогоднішній день стан сільського господарства незадовільний, 

оскільки спостерігається дефіцит фінансування з боку держави, зменшення 
рівня інвестування в сільське господарство, малі обсяги виробництва та 
простоювання родючих земель через брак сільськогосподарської техніки, 
хоча є і позитивні сторони, Україна за експортом пшениці посідає п’яте місце 
в світі, за експортом кукурудзи – четверте, тож ми бачимо, що наша країна 
лідирує за експортом на ринку зерна.  

Методи дослідження в цій роботі висвітлюється характеристика 
сільського господарства,  роль кредиту в його функціонуванні та 
перспективи розвитку.  

Отже, за кризових умов, сільське господарство України потребує 
системного реформування, а саме: Це, по-перше, ключові аграрні галузі – 
рослинництво, свинарство, молочне скотарство (збільшення обсягів 
виробництва дасть можливість для розвитку птахівництва, ми  зможемо 
вигідно експортувати делікатесне м'ясо, відкривши експорт, на внутрішньому 
ринку з'явиться вдосталь м'яса, потрібного для переробної галузі (виробників 
ковбас та інших м`ясних виробів) і його не треба буде імпортувати). По-
друге, аграрна освіта та аграрна наука потребують реформ, тому що сьогодні 
кількість випускників значно перевищує реальні потреби сільського 
господарства.   Третім основним напрямом реформування має стати 
державне управління сільським господарством, оскільки нині потрібно 
створити  систему партнерських взаємовигідних, взаємовідповідальних 
стосунків держави та агарного бізнесу. Впровадивши ці реформи, ми 
отримаємо якісно нове сільське господарство, високопродуктивне та 
конкурентоспроможне. 
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