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ПЕРЕДМОВА 

 
В бібліографічному покажчику «Сучасний стан та 

проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору 
України» розглянуті питання державної підтримкм та 
фінансового забезпечення інновацій аграрно-
промислового комплексу, проаналізовано сучасний 
стан і тенденції розвитку інновайійно-інвестиційної 
діяльності АПК в Україні. 

До складу покажчика увійшли відомості про 
навчальні посібники, монографії, статті з наукових 
періодичних видань, а також матеріали всесвітньої 
мережі Інтернет з питань інноваційного розвитку 
аграрного сектору України. 

При підготовці видання були використані фонди, 
каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних 
бібліотеки МНАУ та електронні версії повнотекстових 
документів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за стандартом  України 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання». Слова і словосполучення 
скорочуються відповідно діючим стандартам ДСТУ 
35.82-97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
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Сокращение слов на русском языке. Общие правила и 
требования». 

Бібліографічний покажчик розрахований на 
науковців, викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, фахівців аграрного профілю — усіх, хто 
цікавиться становленням інноваційної моделі розвитку 
в аграрній економіці України.  
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ВСТУП 
 

На думку більшості експертів, сприятливий клімат, 
родюча земля, працьовиті люди є тими факторами, які 
залишаються важливими для успішного розвитку агра-
рної сфери, але ці чинники вже давно не є головними.  

Сьогодні ефективність розвитку аграрного сектору 
національної економіки залежить перш за все від за-
провадження надсучасних інноваційних технологій в 
процес виробництва сільськогосподарської продукції, її 
зберігання, переробки та управління виробничими й 
організаційними процесами. 

Формування інновацій в агропромисловому комплек-
сі відбувається за низкою несприятливих умов 
(недостатня забезпеченість наукової та освітньої сфери 
матеріальними та технічними ресурсами, обмежена за-
цікавленість з боку висококваліфікованих працівників 
та їх катастрофічний дефіцит). Зараз велика кількість 
вітчизняних агропідприємств не здатна виготовляти 
високоякісну та конкурентоспроможну продукцію. Са-
ме це є наслідком негативних явищ, таких як застарілі 
машинно-тракторні парки, постійне зростання цін на 
паливо, недосконала кредитно-фінансова система, зако-
нодавча база.  

Комплексне дослідження інноваційного розвитку в 
аграрному секторі економіки держави є предметом чис-
ленних публікацій. Серед них можна виділити роботи 
таких учених, як Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, І.М. Ан-
тохова, О.І. Шаманська, С.Ю. Соколюк, Л.М. Щуревич, 
О.В. Олійник, І.В. Сідельнікова, що приділили багато 
уваги такому ключовим питанням сучасності, як інно-
вація та інноваційний розвиток.  

Поділяючи думку науковців, вважаємо, що вирішен-
ня складних стратегічних завдань в аграрному секторі є 
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можливим завдяки використанню інновацій із забезпе-
ченням комплексної взаємодії освіти, науки та дослі-
джень.  

На основі викладеного матеріалу можна сформулю-
вати завдання дослідження, яке полягає в розкритті 
економічної сутності інноваційної діяльності в еконо-
міці України, вивченні проблем розвитку інноваційної 
діяльності та процесу впровадження інновацій у сфері 
сільського господарства, становленні конкурентоспро-
можного аграрного виробництва.  

Широке застосування інновацій – це найбільш дієвий 
та ефективний спосіб вирішення гострих соціально-
економічних проблем аграрного сектору, які пов’язані з 
пошуком механізмів підвищення економічних показни-
ків діяльності аграрних господарств та забезпечення 
населення високоякісною сільськогосподарською про-
дукцією. Ця галузь потребує особливої підтримки та 
постійного розвитку як з боку держави, так і з боку не-
державних комерційних організацій. Значною мірою 
цей розвиток можна забезпечити за допомогою впрова-
дження інновацій на всіх стадіях виробництва та управ-
ління аграрним сектором.  

Саме слово «інновація» іноземного походження 
(англ. «innovation»); воно може означати нововведення, 
нову ідею, технологію, управління, засноване на вико-
ристанні науково-технічного прогресу, передового до-
свіду.  

Інновації АПК – це нова техніка, передові технології, 
нові сорти рослин, породи тварин, нові добрива й засо-
би захисту рослин і тварин, нові методи профілактики 
й лікування тварин, форми організації, фінансування та 
кредитування виробництва, нові підходи до підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів то-
що.  
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На жаль, інноваційний потенціал АПК в нашій країні 
використовується лише на 4-5%, тоді як у США цей 
показник складає 50%. В сучасних умовах у всьому сві-
ті інноваційна діяльність розглядається як одна з голо-
вних умов модернізації економіки. Традиційні техноло-
гії виробництва вичерпали можливості як екстенсивно-
го, так й інтенсивного розвитку. У багатьох країнах 
сьогодні розвиваються галузі, які активно застосовують 
інноваційні технології. 

Для досягнення сталого розвитку агропромислового 
комплексу основним джерелом та «локомотивом» має 
стати стрімкий та невідворотній інноваційний розвиток 
на основі використання революційних технологій, ада-
птованих під природно-економічні умови нашої країни. 
Саме тому сьогодні в умовах інтеграції у світовий еко-
номічний простір з високою конкуренцією на перший 
план виходять розроблення та формування ефективно-
го організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком аграрного сектору, а також 
пошук оптимальної співпраці між виробниками та спо-
живачами інноваційної продукції. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери – це перш за 
все зростання економічних та виробничих показників. 
Цей процес повинні забезпечувати використання більш 
досконаліші технології виробництва та переробка сіль-
ськогосподарської продукції, виведення та впрова-
дження нових сортів сільськогосподарських культур та 
порід тварин, прогресивні моделі соціально-
економічного розвитку галузі, сучасні моделі інформа-
ційних технологій та їх широке застосування. 

В умовах глобалізації процес інновації не в змозі на-
бути певного економічного ефекту лише з технологіч-
ним оновленням. Це потребує переходу на використан-
ня принципово новітніх технологій та систем управлін-
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ня організацією виробництва в аграрному секторі еко-
номіки. 

За попередніми результатами досліджень прогнозу-
ється, що до 2050 року населення зросте із 7 мільярдів 
осіб до 9. Натомість площа орних земель, навпаки, ско-
ротиться через розширення мегаполісів та погіршення 
ґрунтів і кліматичних умов, отже, ці процеси є невідво-
ротними. 

Саме тому перед світом уже постає питання про те, 
як зробити так, щоб отримати більше за задіяння мен-
шої кількості ресурсів. Отже, залишаться лише ті виро-
бники та бізнес, які акцентують увагу на запроваджува-
ні енергозберігаючих та економних інновацій. Агросек-
тор – це потужна сфера економіки України, тому питан-
ня про оптимізацію та автоматизацію є досить гострим 
та актуальним. Україна за площею сільськогосподарсь-
ких угідь посідає перше місце в Європі, однак досі на-
явні нестача достовірної інформації з полів, низька ав-
томатизація та слабкий контроль за виробничими про-
цесами, які відбуваються в аграрному секторі економі-
ки. 

України має всі можливості до впровадження іннова-
цій у виробничий процес. Наша країна має у розпоря-
дженні 30% усього світового чорнозему, тобто такого 
виду ґрунту, що є дуже родючим та багатим на органіч-
ну речовину, яка називається гумусом. Отже, все, що 
пов’язано із сільськогосподарською галуззю, має вели-
чезний потенціал. 

Водночас упровадження інновацій та підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва фор-
мують нові виклики: галузі потрібно більше кваліфіко-
ваних кадрів, одночасно відбувається вивільнення ро-
бочих рук, що може привести до зростання безробіття й 
відтоку населення, а це негативно вплине на стан соціа-
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льної сфери аграрного сектору. 
В України є потенційні можливості для інноваційної 

діяльності, але для впровадження цього потрібні: 
− стабільна економічна ситуація в країні для того, 

щоби залучити інвестиції в аграрний сектор;  
− заохочення підприємств, які орієнтуються на ство-

ренні інноваційного продукту, шляхом надання пільг;  
− мотивування фінансово-кредитних установ, тобто 

надання кредиту підприємствам, які орієнтуються на 
інноваційну діяльність. Факторами, які стримують інно-
ваційний розвиток аграрного сектору, є такі:  

− відсутність вільного ринку землі (всі сільськогоспо-
дарські виробники орендують землі й не володіють зе-
мельними ділянками, що породжує їх небажання інвес-
тувати в інноваційні проєкти);  

− нестача кваліфікованих кадрів, які розроблюють 
алгоритм упровадження інноваційних технологій; − ме-
нтальне несприйняття більшості управлінців невідворо-
тності інноваційної перебудови всього виробничого та 
організаційного комплексу 

За останні 4 роки розвиток інноваційних технологій 
швидко прискорився. Багато інноваційних проєктів вже 
використовуються в роботі українських підприємств.  

Одним із найважливіших елементів діяльності аграр-
них підприємств має стати розроблення його інновацій-
ної політики, яка міститиме важливі стратегічні й так-
тичні аспекти. 

Державна підтримка інноваційної діяльності предста-
влена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної 
діяльності на період до 2030 року» від 10 липня 2019 
року № 526-р, що складі містить стратегічні завдання 
щодо цілей в аграрному секторі як підструктури агро-
промислового комплексу.  
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Як зазначено в документі, провідним місцем економі-
чного зростання може бути аграрний сектор економіки, 
що має дуже високий потенціал, який має стати провід-
ним імпульсом до економічного зростання та посприя-
ти розвитку всіх сфер економіки, зокрема промислового 
та аграрного секторів. 

Не менш важливими перспективами інноваційного 
розвитку мають стати увага до інтелектуальної праці, 
що прямо залежить від соціального розвитку, та приро-
дні ресурси, кількість і якість яких є похідними величи-
нами від екологічного розвитку країни. 

Загальна характеристика структури фінансування ін-
новаційної діяльності в Україні дає чітке уявлення про 
суттєві диспропорції між сумами власних коштів та ко-
штів державного бюджету.  

Наведені розрахунки унаочнюють неналежний стан 
державного фінансування інноваційної діяльності в 
Україні, що знижує ймовірність та якість позитивних 
результатів інноваційного розвитку.  

Це пов’язано з деякими чинниками, стримуючими 
розвиток інноваційної діяльності в АПК. Збільшення 
розмірів матеріальної підтримки прикладних НДР неве-
лике й не відповідає інноваційній моделі розвитку агра-
рного сектору економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити висновок, що за допомогою інно-
вацій підприємства АПК мають можливість стати ліде-
рами в конкурентній боротьбі, однак досягнення цієї 
мети є можливим лише за умови успішного функціону-
вання всіх складових системи розвитку аграрного сек-
тору економіки, ключовим компонентом якої є іннова-
ційно орієнтований розвиток. 

Впровадження інновацій має бути пріоритетним на-
прямом діяльності підприємств аграрного сектору, тому 
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що в умовах вичерпності ресурсів світ дедалі частіше 
шукає способи ефективніше їх використовувати, збері-
гаючи екологію. Саме на вирішення цих проблем пови-
нні бути спрямовані інновації аграрного сектору. 

Впровадження інновацій в агропромисловий ком-
плекс відбувається поступово, адже для того, щоби фе-
рмери переконалися в їх користі, потрібен час. Зараз 
інвестиції здійснюють переважно великі компанії, од-
нак незабаром такі інновації стануть доступнішими й 
поширяться на середній і малий бізнес.  

Основу української інноваційної конкурентоспромо-
жності мають скласти людський капітал, знання та ре-
зультати наукових досліджень. Їх ефективне викорис-
тання в Україні з можливістю виходу на світові ринки 
сприятиме розвитку держави.  
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тку економіки України: погляд молоді : матеріали 
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Міжнар. наук. конф. присвяченої 90-річчю Харків-
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6. Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., 
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scinn_2020_16_3_5 (дата звернення: 17.08.2021). 

7. Дриженко О. А. Державна підтримка іннова-
ційних процесів в сільському господарстві. Вчені 
записки Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. Сер. : Економіка і управ-
ління. 2019. Т. 30(69). № 2. С. 110-115. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_2_23 
(дата звернення: 17.08.2021). 

8. Дриженко О. А. Стан державної підтримки ін-
новацій у сільському господарстві України. Вісник 
ХНУ. Сер. : Економічні науки. 2019. № 6(1). С. 56-
59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_ 
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2019_6(1)__13 (дата звернення: 17.08.2021). 

9.Зубець М., Тивончук С. Розвиток інноваційних 
процесів в агропромисловому виробництві : моно-
гр.  Київ : Аграрна наука, 2004. 192 с. URL: https://
www.twirpx.com/file/1029928/ (дата звернення: 
17.08.2021).  

У монографії досліджено науково-методичні засади, 
основні складові розвитку інноваційних процесів та рин-
кових відносин в АПК, аграрній науці, види й особливості 
ринків наукових знань, організаційно-економічний меха-
нізм управління формуванням і функціонуванням іннова-
ційних форм регіонального спрямування. 

Подаються та розвиваються концептуальні підхо-
ди до інноваційного підприємництва, визначається його 
роль у розв'язанні проблем соціально-економічного розви-
тку, підвищенні ефективності агропромисловго виробни-
цтва і використанні ресурсів. 

На широкому фактичному матеріалі показано за-
лежність конкурентоспроможності агропромислового 
виробництва від рівня розвитку у цій галузі інноваційних 
процесів, ефективної роботи регіональних центрів науко-
вого забезпечення управління, інноваційним розвитком 
аграрного сектора України. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів і 
студентів вищих навчальних закладів, фахівців аграрного 
профілю - усіх, хто цікавиться становленням інновацій-
ної моделі розвитку в аграрній економіці. 

10. Інноваційне забезпечення розвитку сільсько-
го господарства України: проблеми та перспекти-
ви : моногр. / Ю. О.Лупенко та ін. Київ : ННЦ 
“ІАЕ”, 2014. 517 с. URL: http://socrates.vsau.org/
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repository/getfile.php/25873.pdf (дата звернення: 
18.08.2021).  

У монографії викладено результати наукових дослі-
джень проблем інноваційного забезпечення розвитку сіль-
ського господарства України з висвітленням сутності і 
функціональних ознак інноваційної діяльності в економіці; 
теоретикометодологічних аспектів формування і функ-
ціонування інтелектуального капіталу в агросфері; ро-
льових характеристик інституту підприємницької діяль-
ності, ринку як детермінаторів інновацій; організаційних 
форм упровадження інновацій; концептуальних поло-
жень інноваційного забезпечення розвитку сільського гос-
подарства. Розрахована на наукових працівників, профе-
сорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, 
керівників і фахівців виробничих структур, державних 
органів управління, широкий загал читачів. 

11. Кравченко В. Інновації та АПК: чому за та-
ким союзом майбутнє. Mind.ua. URL: https://
mind.ua/publications/20202576-innovaciyi-ta-apk-
chomu-za-takim-soyuzom-majbutne (дата звернення: 
18.08.2021). 

12. Лимар В. В. Розвиток біоорієнтованої аграр-
ної економіки: інноваційний аспект. Агросвіт. 
2018. № 5. С. 21-27. 

13.Л опатинська Ю. В. Оцінка cтану інновацій-
ного розвитку АПК на оcнові інституціонального 
аналізу його високотехнологічної сфери. Економіка 
АПК. 2020. № 7. С. 109-116.  

14. Луньова В. А., Багмат П. Д. Особливості ін-
новаційного розвитку в аграрному секторі. Пробле-
ми і перспективи розвитку підприємництва. 2019. 
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№ 23. URL: http://ppb.khadi.kharkov.ua/article/
view/186306 gospodarstvi (дата звернення: 
18.08.2021). 

15. Лупенко Ю. О., Патика Н. І. Роль інновацій у 
забезпеченні конкурентоспроможності України на 
світових ринках сільськогосподарської продукції. 
Агросвіт. 2019. № 11. С. 16-23. 

У статті оцінено позиції України на світовому аг-
рарному ринку, визначено роль інновацій у їх посиленні та 
підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного сіль-
ського господарства. За результатами проведеного ана-
лізу динаміки українського експорту сільськогосподарсь-
кої продукції зроблено висновок, що спостерігається те-
нденція до його зростання - у 2018 р. обсяги експорту 
перевищували у понад 15 разів аналогічний показник 2000 
р., а його частка у сукупному експорті за цей час зросла 
понад чотири рази до рівня в 23,4%. Визначено основні 
напрями посилення українських позицій на світовому рин-
ку сільськогосподарської продукції, а саме: впроваджен-
ня інноваційних технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур і тварин, поліпшення технічного осна-
щення галузей рослинництва й тваринництва з метою 
підвищення продуктивності, забезпечення високої якості 
виробленої продукції з дотриманням вимог світових ста-
ндартів; збільшення капіталовкладень, спрямованих на 
оновлення й модернізацію основного виробничих фондів; 
підвищення ефективності використання ресурсів; дивер-
сифікація експорту; удосконалення логістики просування 
українських сільськогосподарських продуктів на світовий 
ринок тощо. 

16. Микула Р. В., Залізко В. Д. Інноваційна дія-
льність як стимулятор розвитку АПК. Причорно-
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112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_46(1)
__21 (дата звернення: 17.08.2021). 

17. Опружак С. С. Інноваційна діяльність в сіль-
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літики щодо підвищення інноваційної активності в 
АПК. Актуальні проблеми державного управління. 
2019. Вип. 2. С. 98-100. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/apdyo_2019_2_20 (дата звернення: 
17.08.2021). 

26. Шпорюк Н. Л. Упровадження інноваційних 
технологій публічного управління в агропромисло-
вому комплексі україни (теоретичний аспект). Пуб-
лічне адміністрування: теорія та практика: ел. 



20 

 

зб. наук. пр. 2019. Ви. 1. URL: http://
www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/14.pdf (дата 
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Розділ 2 
Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК  

28. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та пер-
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мислового виробництва, науковців, аспірантів та студе-
нтів. 

29. Батова Н. Н, Самцова Д. В. Органическое 
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Фінансове забезпечення інновацій АПК  
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економічний механізм інноваційного розвитку 
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2021. DOI: 10.31359/2312-3427-2021-2-1-161 (дата 
звернення: 18.08.2021). 

90. Вільчинська Н. Л. Аналіз фінансового забез-
печення інноваційної діяльності АПК. Ефективна 
економіка. 2018. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/efek_2018_12_88 (дата звернення: 
17.08.2021). 

91.Волощук Ю. О., Волощук В. Р. Фінансове за-
безпечення інноваційного розвитку агропромисло-
вих підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 
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Досліджено використання системного підходу до 
фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери. 
Розглянуто фінансові інструменти в рамках системного 
підходу. 
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Досліджено питання актуальності фінансування 

інноваційного процесу АПК за рахунок зовнішніх джерел 
залучення коштів. Розкрито банківське кредитування як 
важливе джерело фінансового забезпечення агрострук-
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відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20
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98. Ігнатенко М. М. Фінансово-інвестиційна дія-
льність аграрних підприємств у форматі соціальної 
відповідальності. Агросвіт. 2019. № 8. С. 3-6. 

У статті визначено зміст та особливості здійснен-
ня фінансово-інвестиційної діяльності аграрних підпри-
ємств у форматі соціальної відповідальності. Виявлено її 
нестійкий і непослідовний характер та причини, які його 
спричинили. Визначено чинники при розробці інноваційно-
інвестиційного проекту, а також роль й значення прибу-
тку як потенційного ресурсу фінансування їх інновацій-
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ного розвитку на засадах соціальної відповідальності. Об-
ґрунтовано поняття "інноваційно-інвестиційний проект". 
Розроблено джерела та резерви розвитку на перспективу. 
Особливо увагу при цьому акцентовано на власних ресур-
сах за умови державної підтримки сталого фінансово-
інвестиційного середовища. Обґрунтовано необхідність 
здійснення моніторингу й контролю фінансово-
інвестиційної діяльності у контексті вимог соціальної 
відповідальності. Визначено на основі міжнародного до-
свіду ефективні державні стимули інноваційно-
інвестиційної діяльності у форматі соціальної відповіда-
льності. 

99. Маринченко Т. Е., Кузьмин В. Н., Федоренко 
В. Ф. Организационно-экономический механизм 
трансфера инноваций в АПК. Москва : Росинфор-
магротех, 2016. 414 с. URL: https://www.twirpx.com/
file/2779982/ (дата звернення: 17.08.2021). 

Проанализированы вовлечение научно-технической 
продукции в народнохозяйственный оборот, потенциал 
национальной инновационной системы, организационные 
формы и механизмы трансфера инновационных техноло-
гий, информационная и инвестиционная подсистемы по-
ддержки инновационной деятельности в различных отра-
слях экономики страны, а также их особенности в АПК. 

100. Марчук Л. Л. Концепція організаційно-
інформаційного забезпечення економічної безпеки 
аграрного виробництва в Україні: регіональний ас-
пект. Агросвіт. 2018. № 22. С. 91-96. 

Статтю присвячено проблемам організаційно-
інформаційного забезпечення економічної безпеки аграр-
ного виробництва та удосконаленню її концептуальних 
засад в умовах динамічного розвитку процесів глобалізації 
та інноваційних технологій в регіональному аспекті. Сис-
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тематизовано весь комплекс заходів, спрямованих на 
протидію загрозам економічній безпеці аграрного вироб-
ництва у розрізі методично-концептуальних, фінансово-
економічних та організаційно-інформаційних груп захо-
дів регіону. 

101. Михайлов М. Г. Стратегічні напрями мате-
ріально-технічного забезпечення аграрних підпри-
ємств. Агросвіт. 2018. № 2. С. 10-16. 

102. Халатур С. М., Павлова Г. Є , Рудакова В. 
Ю., Матвійчук Є. Д. Методичні аспекти управлін-
ня фінансовою стійкістю аграрних підприємств в 
умовах їх діджиталізації. Агросвіт : електрон. вер-
сія журн. 2021. № 21-22. С. 1926. Режим доступу: 
ел. копія в локальній мережі. 

У цій статті розглядаються можливі наслідки ци-
фрової трансформації для управління фінансовою стій-
кістю сільськогосподарських підприємств, темі, якій 
досі приділялася обмежена увага. Піднімаються критич-
ні питання про те, як цифрове сільське господарство 
буде перетинатися з усталеними способами прийняття 
рішень. Можна зробити висновок про те, що нові проце-
си, керовані даними, на сільськогосподарському підпри-
ємстві, а також динаміка показників фінансової стійко-
сті, що змінюється в умовах цифрового сільськогоспо-
дарського виробництва, вносять нові вимоги, відносини 
та напруженість до прийняття рішень у сільському гос-
подарстві, а також створюють можливості для розви-
тку нового навчання, використовуючи синергію процесах 
діджиталізації. 

103. Череп А. В., Чеберко Л. В. Інноваційна ак-
тивність як основа забезпечення життєдіяльності 
підприємств АПК. Науковий вісник Ужгородсько-
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го національного університету. Сер. : Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. 
2017. Вип. 15(2). С. 161-165. URL:  http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15(2)__38 
(дата звернення: 17.08.2021). 

104. Шестакова Ю. В. Системний підхід у фі-
нансовому стимулюванні інноваційного розвитку в 
аграрній сфері. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 
Сер. : Економічні науки. URL: https://
visen.knau.kharkov.ua/20193_18.html (дата звернен-
ня: 18.08.2021).  

У статті викладено теоретичні засади фінансово-
го стимулювання інноваційного розвитку в аграрній сфе-
рі, узагальнено зміст інновацій у сільському господарстві 
на основі аналізу відповідних дефініцій, охарактеризова-
но сутність дефініцій фінансового стимулювання та 
аграрної інновації для теоретичного обґрунтування сти-
мулювання інноваційного розвитку галузі. 

Розділ 5 
Інноваційні технології у тваринництві  

 
105. Аверчева Н. О., Соляник М. Б., Кушнирен-

ко В. Г. Ефективний розвиток свинарства у фер-
мерських господарствах на основі застосування 
інноваційних підходів до годівлі тварин. Агросвіт. 
2020. № 7. С. 63-70. 

106. Ведмеденко О. В., Коваленко В. В. Іннова-
ційні перспективи молочних ферм. Актуальні пи-
тання харчової промисловості та перспективи 
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розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукр. студент. ін-
тернет-конф. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С. 101-105. 
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6645 (дата зве-
рнення: 17.08.2021). 

107. Волощук К. Б., Лісевич Н. А. Особливості 
інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва 
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приємствами. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4. 
С. 12-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
inek_2019_3-4_3 (дата звернення: 17.08.2021). 

108. Крістен А. Інновації в молочному виробни-
цтві в Україні. Тваринництво сьогодні. 2018. № 2. 
С. 34-35. 

109. Лаврук О. В. Державна інноваційна політи-
ка та її функціональна спрямованість на розвиток 
тваринництва. Державне управління та місцеве 
самоврядування. 2019. Вип. 1. С. 74-81. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2019_1_11 (дата звернен-
ня: 17.08.2021). 

110. Лівінський А. І. Інноваційний розвиток під-
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стратегії реновації. Інвестиції: практика та до-
свід. 2018. № 15. С. 18-22. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ipd_2018_15_6 (дата звернення: 17.08.2021). 

111. Лісевич Н. А. Тенденції інноваційно-
інвестиційного розвитку виробництва продукції 
тваринництва агропромисловими підприємствами. 
Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://
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nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_6_62 (дата звернення: 
17.08.2021). 

112. Ляшенко М. В. Інноваційний підхід до реа-
лізації стратегії екологобезпечного розвитку тва-
ринництва (міжнародний аспект). Агросвіт. 2019. 
№ 15. С. 45-50.  

113. Ляшенко М. В. Синергія інноваційного та 
екологобезпечного підходів у розвитку тваринниц-
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зей сільського господарства. Саме в умовах активізації 
євроінтеграційної політики держави розкриваються зна-
чні можливості закріплення суб’єктами господарювання 
на рівноправних позиціях частки світового агропродово-
льчого ринку. Це спонукає виробників до розвитку іннова-
ційних напрямів, здатних забезпечувати конкурентосп-
роможність продукції на міжнародних ринках. Зважаю-
чи на агрокліматичний і ресурсний потенціал України, до 
експортоорієнтованого напряму, крім традиційних, мо-
жна віднести виробництво та реалізацію конкурентосп-
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Досліджено проблему впровадження інновацій за 
виробництва продукції рослинництва. Розглянуто сучас-
ні технології та шляхи їх впровадження, проблеми, з яки-
ми керівництво підприємства може зіткнутися у проце-
сі виробництва продукції рослинництва, а також мето-
ди розв'язання цих проблем. Запропоновано енергозбері-
гаючу технологію "No-Till", яка використовується не 
лише в Україні, але й за кордоном. "No-Till" - це техноло-
гія, що виключає механічні прийоми впливу на грунт. 
Встановлено, що у разі впровадження "No-Till" техноло-
гії у сівозміну та раціональну систему обробітку грунту 
вона захищає культури від бур'янів, шкідників і хвороб, 
підвищує родючість грунту за рахунок збереження її 
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робізнесі. Агросвіт. № 4. С. 38–44.  

У статті розглянуто задачу визначення пріорите-
тів впровадження цифрових технологій на сільськогос-
подарських підприємствах, зокрема в рослинництві, в 
умовах ресурсних, фінансових та кадрових обмежень. На 
нашу думку, найбільш раціональним методом є викорис-
тання нечітких експертних оцінок, які виражаються 
лінгвістичними змінними. В зв'язку з тим, що застосу-
вання цифрових технологій агробізнесу в країні знахо-
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їв, інформатизація, побудова цифрової моделі для робо-
ти агронома. В результаті проведених досліджень виді-
лені конкретні пріоритети впровадження цифрових тех-
нологій в галузі рослинництва. 
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С. 42-50.  



49 

 

134. Уніят Л., Уніят П. Цифровізація як перспек-
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139. Шиян Д. В., Гончарова К. І. Інноваційна 
складова при виробництві соняшнику. Сучасні ін-
новаційно-інвестиційні механізми розвитку націо-
нальної економіки в умовах євроінтеграції : матері-
али VІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. 
Полтава, 29 жовт. 2020 р. Полтава : Національний 
університет «Полтавська політехніка ім. Юрія 
Кондратюка», 2020. С.69-70. URL: http://
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(дата звернення: 18.08.2021).  

Підкреслюється, що востанні роки сільське госпо-
дарство України досягло певних успіхів в своєму розвит-
ку. В першу чергу слід відмітити позитивні тенденції в 
збільшенні виробництва продукції рослинництва. Подібні 
тенденції є свідченням суттєвих інвестицій не тільки 
капіталу, а і інноваційних технологій та методів органі-
зації виробництва. З метою математичної констатації 
виявлених залежностей було запропоновано розраховува-
ти коефіцієнту інноваційності, який враховує урожай-
ність соняшнику з питимою вагою 0,5 а з іншого боку 
рівень витрат по наведеним статтям з сукупної пито-
мою вагою також 0,5. При цьому всі показники перево-
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дились в співставний розмір шляхом їх порівняння з сере-
дньою величиною по сукупності. Зростання коефіцієнта 
інноваційності повинна свідчити про підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства, за рахунок в першу 
чергу технологічних та організаційних факторів. 
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