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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Протягом останніх років спостерігається економічний розвиток економіки 

України за рахунок реалізації та використання значного потенціалу країни. 
Найуспішнішими сферами української економіки є: IT-сектор, аграрний сектор, 
хімічне виробництво та фармацевтична діяльність [1]. Названі види економічної 
діяльності мають попит не лише в Україні, а й за її межами. Всі суб’єкти 
господарювання цих видів економічної діяльності тісно взаємодіють з іноземними 
підприємствами. Саме завдяки такій співпраці відбувається обмін сучасними 
навичками, іноземним досвідом та технологіями. 

Вважаємо за доцільне дослідити аграрну сферу економіки країни, оскільки 
Україна є аграрною країною, центральне місце в економіці якої займає саме ця 
сфера. Про успішність цієї сфери свідчить кількість української продукції на 
світовому ринку. Для підвищення та вдосконалення рівня ефективності діяль-
ності аграрних підприємств, слід звернути увагу на здійснення ними інноваційної 
діяльності. Важливо забезпечити одночасно і продуктивність виробництва, 
і підвищення якості продукції та ще й за прийнятними цінами. Для цього 

https://tsn.ua/politika/ukrayinagotuyetsya-do-vihodu-zi-skladu-snd-klimkin-782763.html
https://tsn.ua/politika/ukrayinagotuyetsya-do-vihodu-zi-skladu-snd-klimkin-782763.html


« Е К О Н О М І К А  І  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  2 0 2 1 :   
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

 

 38 

доцільно застосувати інноваційну модель розвитку цього виду економічної 
діяльності. 

Інноваційна модель розвитку – це нова модель економічного зростання, 
яка стимулює структурні зрушення в економіці країни та підвищує рівень її 
технологічної озброєності [2]. Дана модель сприяє економічному піднесенню 
держави. Становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сектору економіки 
України є важливим завдання як для аграрного сектору, так і для всієї країни 
в цілому. Тоді як ефективність запровадження такої моделі залежить від 
результатів інноваційної діяльності країни, а головне – від умов, створених 
у державі для її реалізації: від самої ідеї до результатів її впровадження. 

Становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сектору є системним 
питанням, яке потребує підтримки з боку держави у створенні сприятливого 
інвестиційно-інноваційного середовища; забезпечення належного рівня фінансу-
вання аграрної науки; посилення інтеграції України у світовий науково-техно-
логічний простір; залучення іноземного досвіду у сфері використання інновацій-
них моделей розвитку; підтримки конкуренції на вітчизняному ринку, яка 
заохочує підприємства до інноваційної діяльності; популяризації наукомістких 
продуктів як особистого, так і виробничого застосування [2]. Отже, при запро-
вадженні інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств слід комплексно 
розглянути всі можливі прилеглі питання. 

Для досягнення стратегічних цілей розвитку в національній економіці слід 
постійно моніторити стан аграрної сфери та стимулювати зміни, оновлення та 
розвиток в цій сфері: чи то технологічне забезпечення, чи механізм управління, 
чи в економічному аспекті. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору 
сприяє зростанню добробуту нації через підвищення конкурентоспроможності 
аграріїв на вітчизняному та світовому ринках завдяки впровадженню нових 
технологій, сортів та гібридів сільськогосподарських культур, застосуванню 
альтернативних джерел енергії в сільській місцевості тощо [3, с. 25]. 
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