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В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 

Перебийніс В.І., Перебийніс Ю.В. Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті 
розвитку наукових досліджень 

Метою статті є висвітлення місця аграрної академічної науки у процесі формування інноваційного 
потенціалу. У процесі дослідження використані методи економічного аналізу. Обґрунтовано такі напрями 
розвитку наукових установ Національної академії аграрних наук України, як удосконалення системи 
формування державного замовлення на розробку аграрних інновацій, конкурсний відбір інновацій для аграрної 
сфери, застосування грантової підтримки наукових досліджень для агропродовольчого сектора аграрними 
академічними установами та відповідними вищими навчальними закладами. Зазначені рекомендації можуть 
бути використані при розробці відповідних програм і заходів. У подальшому при дослідженні інноваційного 
потенціалу економіки окрім розвитку наукових установ національних академій наук України варто окреслити 
напрями удосконалення наукової діяльності вищих навчальних закладів. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Важливим чинником формування 
інноваційного потенціалу економіки є 
діяльність наукових організацій, зокрема, 
академічних установ. Це обумовлено тим, 
що на відміну від розвинених країн, де 
науковими дослідженнями займаються в 
основному університети, наша держава 
одержала у спадок від колишнього 
Радянського Союзу інноваційну систему, 
основу якої складають наукові установи 
академій наук. Чільне місце у науковому 
забезпеченні агропродовольчого сектора 
займає Національна академія аграрних наук 
України. Втім діяльність вчених-аграрників 
ускладнена недосконалістю інституційного 
забезпечення наукової діяльності, 
обмеженістю фінансових ресурсів та ін. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання формування 
інноваційного розвитку країни, місце 
національних академій наук в 
інноваційному процесі досить повно 
урегульовано щойно прийнятою новою 
редакцією Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» [3]. Проблема 
сталого економічного зростання економіки 
на основі її переходу на інноваційний шлях 
розвитку широко досліджується 
вітчизняною економічною наукою. Зокрема, 
розвитку інноваційних процесів в аграрному 

секторі приділена значна увага у 
монографіях О. І. Дація [2], Г. Є. Павлової 
[10], Н. М. Сіренко [14], у статті [12]; 
реалізації інноваційного потенціалу науки 
присвячена публікація [1], розвитку 
кадрового потенціалу наукових досліджень – 
[11], дослідницької інфраструктури – [13]. У 
низці статей висвітлені актуальні питання 
академічної науки: принципи діяльності 
науково-дослідних установ [5], 
концептуальні засади розвитку академій 
наук [9], фінансування наукових досліджень 
[4]. У зарубіжних монографіях оцінені стан і 
перспективи розвитку інноваційного 
потенціалу [6], роль академічної науки в 
інноваційному розвитку [7]. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження місця аграрної 
академічної науки у процесі формування 
інноваційного потенціалу економіки, 
зокрема, агропродовольчого сектора. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Упродовж 2014 р. наукові та 
науково-технічні роботи в Україні 
виконували 999 організацій, з яких 
Національній академії аграрних наук 
України було підпорядковані 86 організацій, 
Міністерству аграрної політики та 
продовольства – 63 [8, с. 9], тобто 14,9 % від 
загальної кількості. 
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Дані табл. 1 (у таблицях №№ 1-14 
використані статистичні дані [8]) свідчать 
про зменшення кількості академічних 
установ за 2005-2014 рр. по національних 
академіях на 18,5 %. Варто зазначити про 

вищі темпи скорочення по академії аграрних 
наук – на третину. Зокрема, питома вага 
наукових організацій цієї академії 
зменшилась з 32,2 % у 2005 р. до 27,8 % у 
2014 р. (на 4,4 в.п.). 

 
Таблиця 1 

Організації національних академій наук України, 
які виконують наукові та науково-технічні роботи 

 

 2005 2010 2013 2014 2014 р. у % до 2005 р. 
Усього по національних академіях, од. 394 385 341 321 81,5 
у т. ч. академія аграрних наук 127 119 86 86 67,7 
Питома вага академії аграрних наук, % 32,2 30,9 25,2 27,8 -4,4 в. п. 
 

Складна економічна ситуація в Україні 
не могла не вплинути на чисельність 
працівників наукових організацій академії 
аграрних наук. Лише за 2014 р. тут кількість 
працівників основної діяльності скоротилася 
на 12,1 %. Зрозумілим є прагнення 
мінімізувати зменшення основи 

інтелектуального потенціалу – дослідників, 
чисельність яких скоротилася на 7,5 % за 
рахунок інших категорій працівників. Це 
дозволило збільшити питому вагу 
дослідників на 2,8 в.п., техніків – на 0,3 в.п. 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Структура працівників наукових організацій 
Національної академії аграрних наук України, % 

 

З них 
 Працівники основної 

діяльності дослідники техніки допоміжний 
персонал інші 

2013 100,0 53,5 17,9 14,4 14,1 
2014 100,0 56,3 18,2 13,7 11,7 
2014 р. до 2013 р., в.п. х +2,8 +0,3 -0,7 -2,4 

 
Тенденція скорочення працівників 

характерна для усіх національних академій 
наук, серед яких працівники основної 
діяльності академії аграрних наук в 2013-
2014 рр. склали 16,8-17,4 %. Певною мірою 

позитивом є той факт, що в зазначеній 
академії питома вага фахівців, які виконують 
наукові та науково-технічні роботи, на 
5,8 в.п. вища за національні академії України 
в цілому (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Структура працівників наукових організацій 
національних академій наук України за категоріями персоналу (2014 р.), % 

 

З них 

 
Працівники 

основної 
діяльності 

фахівці, які 
виконують наукові 

та науково-
технічні роботи 

допоміжний 
персонал 

Усього по національних академіях 100,0 68,7 31,3 
у т. ч. академія аграрних наук 100,0 74,5 25,5 
Академія аграрних наук до 
національних академій, в.п. Х +5,8 -5,8 
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Розглядаючи якісний склад фахівців, 
які виконують наукові та науково-технічні 
роботи, варто зауважити про нижчу питому 
вагу докторів і кандидатів наук в 
організаціях академії аграрних наук. 
Зокрема, якщо в 2014 р. частка працівників 
цієї академії склала 18,2 % загальної кількості 
працівників національних академій, то 

докторів наук – лише 8,3 %, зменшившись за 
рік на 1,0 в.п. Якщо вцілому в національних 
академіях наук серед фахівців кожен десятий 
– доктор наук і кожен третій – кандидат 
наук, то в академії аграрних наук лише 
кожен двадцятий – доктор наук і кожен 
четвертий – кандидат наук (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Структура працівників наукових організацій 
національних академій наук України за категоріями персоналу (2014 р.), % 

 

З них мають науковий 
ступінь  

Фахівці, які виконують 
наукові та науково-

технічні роботи доктора 
наук 

кандидата 
наук 

1 2 3 4 
Усього по національних академіях 100,0 10,7 32,7 
у т. ч. академія аграрних наук 100,0 5,1 26,6 
Академія аграрних наук до 
національних академій, в.п. 

Х -5,6 -6,1 

 
Хоча за 2005-2014 рр. рівень 

фінансування національних академій наук в 
абсолютному відношенні й зріс, однак 
питома вага академії аграрних наук у 
загальних обсягах витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт серед 
академічних установ України скоротилася за 

цей період з 18,7 % до 15,8 % (табл. 5). 
Підрахунки показують, що з розрахунку на 
одного працівника основної діяльності в 
національних академіях наук у 2014 р. у 
середньому витрачалося 71,1 тис. грн., а в 
академії аграрних наук – 67,1 тис. грн., що на 
5,7 % менше. 

 
Таблиця 5 

Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт 
в наукових організаціях національних академій наук України 

 

 2005 2010 2013 2014 2014 р. у % до 2005 р. 
1 2 3 4 5 6 

Усього по національних 
академіях, млн. грн. 1370,9 2923,4 3667,2 3332,2 243,1 
у т. ч. академія аграрних наук 256,2 521,1 583,5 527,1 205,7 
Питома вага академії аграрних наук, % 18,7 17,8 15,9 15,8 -2,9 в. п. 

 
Аналіз джерел фінансування витрат на 

виконання наукових та науково-технічних 
робіт свідчить, що основним фінансовим 
джерелом академії аграрних наук є 
державний бюджет. Меншим, порівняно із 

середнім значенням по національних 
академіях наук, є використання коштів 
закордонних замовників. З іншого боку, в 
академії аграрних наук ширше залучаються 
власні кошти (табл. 6). 
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Таблиця 6 
Структура витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у наукових 

організаціях національних академій наук України за джерелами фінансування (2014 р.), % 
 

 
Усього по 

національних 
академіях наук 

Академія 
аграрних 

наук 

Академія аграрних 
наук до національних 

академій наук, в.п. 
Витрати, усього 100,0 100,0 Х 
у тому числі за рахунок:    
а) коштів бюджету, усього 88,2 78,0 -10,2 
у т. ч. державного бюджету 88,2 78,0 -10,2 
б) коштів фондів спеціального 
призначення 0,1 0,0 -0,1 
в) власних коштів 3,5 14,3 +10,8 
г) коштів замовників    
– підприємств і організацій 
України 5,6 6,6 +1,0 
– іноземних держав 2,3 1,0 -1,3 
д) коштів інших джерел 0,2 0,0 -0,2 

 
Фінансування витрат на виконання 

наукових робіт за видом економічної 
діяльності «Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство» у 
2014 р. характеризується вищою часткою 
коштів бюджету (2,7 %) порівняно із 

загальнодержавним рівнем фінансування 
інновацій, який складає 1,5 %. Варто 
звернути увагу на низький рівень залучення 
коштів замовників – як вітчизняних 
підприємств, так і зарубіжних (табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Структура витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за джерелами 
фінансування та видами економічної діяльності (2014 р.), % 

 

 
Усього по 
економіці, 
млн. грн. 

Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 

господарство, до 
національної економіки, в.п. 

Витрати, усього 100,0 100,0 Х 
у тому числі за 
рахунок:    

а) коштів 
бюджету, усього 39,6 71,7 +32,7 

у т. ч. державного 
бюджету 39,0 71,7 +32,7 

б) коштів фондів 
спеціального 
призначення 

0,2 0,1 -0,1 

в) власних коштів 18,7 15,9 -2,8 
г) коштів 
замовників    

– підприємств і 
організацій 
України 

20,9 11,6 -9,3 

– іноземних 
держав 19,8 0,3 -19,5 

д) коштів інших 
джерел 0,9 0,5 -0,4 
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Якщо за 2005-2014 рр. обсяги наукових 
та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами наукових установ 
національних академій наук України, зросли 
в 2,5 рази, то науковими установами академії 
аграрних наук – лише в 2,2 рази, що й 
зумовило скорочення питомої ваги у цьому 
показнику зазначеної академії наук за цей 

період з 18,5 % до 15,6 % (табл. 8). Відповідно, 
якщо з розрахунку на одного працівника 
основної діяльності в національних 
академіях наук у 2014 р. було виконано 
наукових та науково-технічних робіт на суму 
71,4 тис. грн., то в академії аграрних наук – 
66,7 тис. грн., що на 6,6 % менше. 

 
Таблиця 8 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 
наукових організацій національних академій наук України 

 

 2005 2010 2013 2014 2014 р. у % до 2005 р. 
Усього по національних академіях, 
млн. грн. 1316,2 2935,6 3669,2 3348,9 254,4 
у т. ч. академія аграрних наук 243,4 523,7 576,5 523,8 215,2 
Питома вага академії аграрних наук, % 18,5 17,8 15,7 15,6 -2,9 в.п. 
 

Аналізуючи структуру наукових та 
науково-технічних робіт, виконаних у 2014 р. 
власними силами наукових організацій 
національних академій наук, варто звернути 
увагу на те, що в системі академії аграрних 
наук порівняно менша питома вага 
фундаментальних досліджень (11,0 % до 
рівня національних академій) та вища 

питома вага прикладних досліджень (24,9 %) 
й науково-технічних послуг (45,7 %). Це й не 
випадково, адже частка прикладних 
досліджень в системі академії аграрних наук 
(39,7 %) співрозмірна з питомою вагою 
фундаментальних наук (46,2 %), на що, 
очевидно, впливає специфіка 
агропродовольчого сектора (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Структура наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових 
організацій національних академій наук України, за видами робіт (2014 р.), % 

 

У тому числі 

 Усього фундаментальні 
дослідження 

прикладні 
дослідження 

науково-
технічні 
розробки 

науково-
технічні 
послуги 

Усього по національних 
академіях наук, млн. грн. 100,0 65,1 24,9 6,2 3,8 

у т. ч. академія 
аграрних наук 100,0 46,2 39,7 3,2 10,9 

Академія аграрних наук 
до національних 
академій наук, в.п. 

Х -18,9 +14,8 -3,0 +7,1 

 
У структурі наукових та науково-

технічних робіт, виконаних власними 
силами наукових організацій, що стосуються 
виду економічної діяльності «Сільське 
господарство, лісове господарство та рибне 
господарство», частка прикладних 
досліджень (41,8 %) значно перевищує інші 
види наукових та науково-технічних робіт. 
Тому прикладні наукові дослідження в 
зазначеному секторі економіки держави 
лідирують порівняно з середнім 

загальнодержавним значенням (+24,4 в.п.). 
Втім практично таке ж відставання (-25,7 в.п.) 
аграрного та супутнього з ними видів 
діяльності спостерігається по науково-
технічних розробкам (табл. 10). Це можна 
пояснити тим, що в галузях, пов’язаних з 
виробництвом продовольства, центральним 
об’єктом наукових досліджень є біологічні 
об’єкти (рослини, тварини), а не технічні 
засоби й технології їх використання. 
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Таблиця 10 
Структура наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами наукових організацій (2014 р.), % 
 

У тому числі 

 Усього фундаментальні 
дослідження 

прикладні 
дослідження 

науково-
технічні 
розробки 

науково-
технічні 
послуги 

Усього по економіці, млн. грн. 100,0 22,6 17,4 48,8 11,2 
у т. ч. сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

100,0 29,8 41,8 23,1 5,3 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство до національної 
економіки, в.п. 

Х +7,2 +24,4 -25,7 -5,9 

 
Наукові організації академії аграрних 

наук виділяються серед інших національних 
академій вищим рівнем створення виробів 
(49,2 % від загальної кількості), технологій, й 
особливо сортів рослин та порід тварин 
(95,7 %), що позитивно характеризує 
результативність науково-дослідної роботи. 

До речі, питома вага виробів (у т.ч. в яких 
використані винаходи), технологій (зокрема, 
ресурсозберігаючих), сортів рослин та порід 
тварин, розроблених дослідниками академії 
аграрних наук, на 3,4-10,6 в.п. вища 
порівняно із середніми показниками по 
національних академіях наук (табл. 11). 

 
Таблиця 11 

Структура наукових та науково-технічних робіт виконаних організаціями 
національних академій наук України (2014 р.), % 

 

 
Усього по 

національних 
академіях наук 

у т. ч. академія 
аграрних наук 

Академія аграрних 
наук до національних 

академій наук, в.п. 
Робіт, усього 100,0 100,0 Х 
з них зі створення нових видів:    
а) виробів, усього 10,3 16,4 +6,1 
з них в яких використано винаходи 5,0 12,2 +7,2 
у т. ч. техніки 2,8 1,7 -1,1 
б) технологій, усього 14,1 19,2 +5,1 
у т. ч. ресурсозберігаючих 5,6 9,0 +3,4 
в) матеріалів 6,1 1,1 -5,0 
г) сортів рослин та порід тварин 5,1 15,7 +10,6 
д) методів, теорій 29,1 15,4 -13,7 
е) інші 35,3 32,2 -3,1 
 

Важливим показником 
результативності є підготовка і видання 
наукових праць. Очевидно, скорочення 
кількості наукових працівників не могло не 
вплинути на зменшення у 2014 р. порівняно 
з 2013 р. як загальної кількості друкованих 
праць, так і питомої ваги академії аграрних 
наук з 14,9 % до 14,2 %, зокрема, монографій, 
підручників, навчальних посібників – з 
18,5 % до 14,7 %. З розрахунку на одного 

працівника основної діяльності в наукових 
установах зазначеної академії у 
досліджуваному році було підготовлено 
0,93 монографії, підручника, навчального 
посібника (проти 1,10 в середньому по 
національних академіях наук) та 0,74 статті у 
наукових фахових виданнях, що дещо 
більше, ніж в цілому по науковим установах 
національних академій наук (табл. 12). 
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Таблиця 12 
Кількість друкованих робіт в організаціях національних академій наук України з 

розрахунку на одного працівника основної діяльності (2014 р.) 
 

У тому числі 
 Усього монографії, підручники, 

навчальні посібники 
статті у наукових 
фахових журналах 

Усього по національних 
академіях наук, од. 1,10 0,04 0,72 

у т. ч. академія аграрних наук 0,93 0,03 0,74 
Академія аграрних наук у % до 
національних академій наук 84,5 75,0 102,8 

 
Серед інших національних академій 

наук у 2013-2014 рр. аграрна академія 
займала провідне місце по кількості заявок 
на видачу охоронних документів (26,9-
29,2 %) та отриманих охоронних документів 
(22,9-33,0 %) у Державній службі 
інтелектуальної власності України. Зокрема, 

у 2014 р. аграрні наукові організації були 
лідером з подання заявок на видачу 
охоронних документів на сорти рослин як 
об’єкт права інтелектуальної власності 
(81,3 %) та отриманню на них охоронних 
документів України – 82,1 % (табл. 13). 

 
Таблиця 13 

Кількість заявок на видачу охоронних документів та отриманих 
охоронних документів у Державній службі інтелектуальної власності України 

в організаціях національних академій наук України (2014 р.) 
 

 Усього по національних 
академіях наук, млн. грн. 

у т. ч. академія 
аграрних наук 

Питома вага 
академії аграрних 

наук, % 
Подано заявок на видачу 
охоронних документів, од. 1478 431 29,2 
з них:    
– на винаходи 585 172 29,4 
– на сорти рослин 215 175 81,3 
Отримано охоронних 
документів, од. 1668 550 33,0 
з них:    
– на винаходи 659 168 24,5 
– на сорти рослин 375 308 82,1 
 

Складніша ситуація в академії 
аграрних наук з поданням і отриманням 
охоронних документів у патентних 
відомствах іноземних держав. Зокрема, у 
2014 р. не подано жодної заявки і відповідно 
– не отримано відповідних документів. 

Розглядаючи діяльність у сфері 
охорони промислової власності в Україні, 
варто замітити, що в сільському 
господарстві, лісовому господарстві та 
рибному господарстві (як виді економічної 
діяльності) у 2014 р. не було подано жодної 
заявки на винаходи і не було одержано 

жодного патенту. Дещо краща ситуація із 
корисними моделями – подано 13 заявок 
(0,2 % від загальнодержавної кількості) і 
отримано шість патентів (0,1 % від 
загальнодержавної кількості). 

З метою набуття необхідного досвіду 
наукової діяльності важливою є можливість 
наукових працівників виїжджати за кордон. 
У цьому відношенні, як свідчить статистика, 
установи академії аграрних наук відстають 
як за питомою вагою (4,4 %), так і за 
тривалістю зарубіжних поїздок – 
переважають лише короткотермінові 
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відрядження до трьох місяців. Якщо в 
середньому по національних академіях наук 
зі 100 працівників основної діяльності у 
2014 р. у зарубіжних відрядженнях побували 
5,2 особи, то в академії аграрних наук – 

вчетверо менше (табл. 14). Лише один 
науковець-аграрій в досліджуваному році 
побував за кордоном терміном до одного 
року і жоден не був командирований на рік-
два чи більше. 

 
Таблиця 14 

Розподіл кількості наукових працівників організацій національних академій наук 
України, які виїжджали за межі України, за терміном перебування 

(з розрахунку на 100 працівників основної діяльності, 2014 р.) 
 

у тому числі на термін 
 Усього до 3-х 

місяців 
3 місяці - 1 

рік 
1-2 

роки 
понад 
2 роки 

Усього по національних академіях наук, осіб 5,2 4,8 0,4 0,0 0,0 
у т. ч. академія аграрних наук 1,3 1,3 0,0 - - 
Академія аграрних наук у % до 
національних академій наук 25,0 27,1 Х Х Х 

 
Державна статистика, на жаль, 

концентрує увагу лише на діяльності 
національних академій наук і не 
виокремлює наукову діяльність вищих 
навчальних закладів аграрної сфери, хоча 
тут зосереджений значний науковий 
потенціал і ведеться плідна науково-дослідна 
робота. 

Важливу роль у розвитку академічних 
установ аграрного профілю, на наш погляд, 
має реалізація підходів, що б забезпечували 
конкуренцію у науковій та інноваційній 
діяльності аграрного сектора, зокрема: 
формування державного замовлення на 
розробку аграрних інновацій; конкурсний 
відбір інновацій для аграрної сфери; 
грантову підтримку наукових досліджень в 
аграрному секторі. 

Висновки. Наукову діяльність, що 
забезпечує розвиток агропродовольчого 
сектора економіки, у 2014 р. здійснювали 86 
організацій академії аграрних наук, 63 – 
Міністерства аграрної політики і 

продовольства України. Серед інших 
національних академій наук академія 
аграрних наук займає чільне місце: 27,8% 
наукових організацій; 18,2% фахівців, що 
виконують наукові та науково-технічні 
роботи; 15,8% витрат на їх виконання; 30,9% 
наукових і науково-технічних робіт; 14,2% 
друкованих праць; 33,0% охоронних 
документів, отриманих у Державній службі 
інтелектуальної власності. Втім, з ряду 
причин питома вага цих показників за 
останні роки зменшується. Прискорити 
розвиток інноваційного потенціалу в 
аграрному секторі економіки варто шляхом 
удосконалення системи формування 
державного замовлення на розробку 
аграрних інновацій, конкурсного відбору 
інновацій для аграрної сфери, застосування 
грантової підтримки наукових досліджень в 
аграрному секторі, до яких залучати не 
лише наукові установи Національної 
академії аграрних наук, але й науковців 
вищих навчальних закладів. 
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Аннотация 
Перебийнос В.И., Перебийнос Ю.В. Формирование инновационного потенциала экономики в 

контексте развития научных исследований 
Целью статьи является освещение места аграрной академической науки в процессе формирования 

инновационного потенциала. В процессе исследования использованы методы экономического анализа. Обоснованы 
такие направления развития научных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины, как 
совершенствование системы формирования государственного заказа на разработку аграрных инноваций, 
конкурсный отбор инноваций для аграрной сферы, применение грантовой поддержки научных исследований для 
агропродовольственного сектора аграрными академическими учреждениями и соответствующими высшими 
учебными заведениями. Указанные рекомендации могут быть использованы при разработке соответствующих 
программ и мероприятий. В дальнейшем при исследовании инновационного потенциала экономики кроме 
развития научных учреждений национальных академий наук Украины стоит выделить направления 
совершенствования научной деятельности высших учебных заведений. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, научные исследования, Национальная академия аграрных 
наук. 
 

Abstract 
Perebyinis V.I., Perebyinis Yu.V. Formation of Innovative Potential of Economy in Context of Scientific 

Research 
The purpose of the article is to highlight a place of agricultural academic science in the innovative potential 

formation process. The study used methods of economic analysis. Such directions of development of scientific institutions 
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine as improving the system of formation of state order for 
development of agricultural innovation, competitive selection of innovations to the agricultural sector, use of grant 
support for research of the agri-food sector by agricultural academic institutions and relevant higher educational 
institutions have been grounded. The above mentioned recommendations can be used to develop appropriate programs and 
activities. Henceforward, in the study of innovative potential of the economy, apart from development of research 
institutions of national academies of sciences of Ukraine, it is necessary to outline directions for improvement of scientific 
activities of higher education institutions.  

Key words: innovative potential, scientific research, National Academy of Agrarian Sciences. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СУБЪЕКТОВ АГРОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
 

Маренич Т.Г. Теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования 
В статье рассмотрено теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования. 

Отмечено, что в комплексе мероприятий, которые повышают экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, важное место занимает интенсификация как основа реализации 
стратегии устойчивого развития аграрного сектора. Исследовано сущность понятий «интенсивность» и 
«интенсификация», предложено авторское определение сущности интенсификации сельского хозяйства. 
Обобщены факторы и направления интенсификации производства сельскохозяйственной продукции в 
современных условиях. Акцентируется, что перспективы повышения экономической, социальной и 
экологической эффективности интенсификации определяются прежде всего полнотой действия всех ее 
факторов в их диалектической взаимосвязи. 

Ключевые слова: интенсивность, интенсификация, интенсификация сельского хозяйства, 
эффективность экономической системы, факторы интенсификации, устойчивое развитие аграрного сектора. 
 


