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Не лише в США, а в інших країнах кількість нових технологій зростає, 
більшість продуктів та послуг не встигають за темпами економічного 
зростання. Необхідно, щоб темпи інноваційного розвитку зростали, особливо 
в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, це безпосередньо призведе до 
зросту економіки в цілому. Уряди планують створити сприятливі умови для 
фінансування в інноваційні системи, що в подальшому подолає економічні 
проблеми. Наприклад, створення нових робочих місць та подолання масового 
безробіття.  

Висновок. Отже, в сучасному світовому господарстві практично 
відсутні  національні економіки, де економічне змагання за лідерство не було 
би пов’язано з інноваціями. Інноваційні системи позитивно впливають на 
економічний розвиток країн, шляхом створення сприятливого клімату, для 
створення нових підприємств та стартапів, внаслідок чого прискорюються 
темпи економічного розвитку. Створення інноваційних систем на пряму 
залежить від рівня розвитку країни її економічної ситуації та світової 
економічної стабільності.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ  

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Продуктивність праці в сільському господарстві є одним з найбільш 
значущих показників, що характеризують ефективність виробництва. 
Як відомо, зростання продуктивності праці в аграрній сфері в значній мірі 
обумовлений інноваційними рішеннями [1]. 

Відновлення і стійке зростання агропромислового виробництва, 
забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 
і продуктів її переробки нерозривно пов’язані з інноваціями. Інновації 
сприяють зростанню ефективності використання ресурсів, вивільненню 
чисельності зайнятих в аграрній галузі. Сталий розвиток будь-якого 
господарюючого суб’єктом не можливо без урахування сучасних досягнень 
техніки і передового досвіду виробництва. А ось варіативність застосування 
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нової техніки і технологій, повсюдне впровадження різноманітних інновацій 
є найважливішою умовою розвитку аграрної сфери. 

Одним з основних факторів, що стримують сільськогосподарське 
розвиток країни, є низька продуктивність [2]. 

Застосування застарілих технологій і енергоємної техніки, недосконалих 
методів господарювання посилюють деградацію аграрного сектора економіки.  
В умовах ринкових відносин перспективним напрямком розвитку 
сільськогосподарського виробництва слід вважати активізацію діяльності 
з освоєння інновацій. 

В даний час аграрний сектор опинився перед системним викликом, який 
визначає необхідність оновлення науково-інформаційної, технічної, 
технологічної бази агропромислового комплексу на якісно новій основі, перед 
необхідністю переходу до якісно нового інноваційного типу розвитку. 

Характер і якість системного виклику визначаються поєднанням 
наступних зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Перший фактор – посилення глобальної конкуренції в агропродовольчій 
економіці, яка охоплює ринки товарів, послуг і капіталу, інших складових 
економічного розвитку агропромислового комплексу. 

Загострюється конкурентна боротьба на ринках сільськогосподарської  
продукції і продовольства, які в зв’язку із зростанням споживання 
сільськогосподарської продукції зазнають значних змін. Гостро стоїть проблема 
конкурентоспроможності та імпортозаміщення на агропродовольчому ринку. 

Другий фактор низька продуктивність праці в аграрній сфері, 
нераціональне використання факторів виробництва, що зумовлює низьку 
ефективність більшості суб’єктів господарської діяльності в 
агропромисловому комплексі і навіть стагнацію виробництва. 

Третій фактор – недостатній рівень розвитку людського капіталу в 
сільській місцевості. Пов’язано це з невирішеністю проблем соціально-
економічного розвитку села, з монопрофільним характером розвитку сільських 
територій. Сучасні технології істотно підвищили вимоги до кваліфікації праці 
в аграрному бізнесі і скоротили зайнятість в ньому. За кордоном в селах 
інтенсивно розвивається суміжний і альтернативний бізнес, село стає 
постачальником готових до вживання продовольчих і навіть промислових 
товарів, завдяки цьому підвищується рівень доходів сільських жителів, 
нарощується людський потенціал. У світовій практиці намітилися тенденції 
зворотного характеру – відтоку населення з великих міст в малі, де 
розміщуються високотехнологічні виробництва, в сільську місцевість, 
розвиваючу альтернативний бізнес. 

Четвертий фактор – неможливість вирішення проблеми забезпечення 
населення доступним і якісним вітчизняним продовольством в обсягах і 
структурі, відповідних раціональним науково-обґрунтованих норм харчування. 

Необхідний перехід до прогресивних технологій і форм ведення аграрного 
виробництва, прискорене наближення до світових досягнень в цій галузі. 

Сучасне виробництво в значній мірі залежить від кількості і якості 
використовуваної інформації. Економічне зростання в цілому вже не зводиться 
до загальновідомих типів зростання (екстенсивному та інтенсивному), а 
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відбувається становлення нового інформаційного типу економічного 
зростання (включає в себе деякі риси відомих типів зростання). Інформаційне 
зростання відбувається за рахунок якісних змін, обумовлених застосуванням в 
аграрному виробництві науково-технічної інформації [3]. 

Стратегічними завданнями інноваційної політики в сільському 
господарстві є підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок 
інновацій, особливо тих, які затребувані безпосередньо сільськогосподарськими 
товаровиробниками; визначення та підтримка високотехнологічних сфер, що 
забезпечують прискорення економічного зростання . 

Висновок. Таким чином, в сфері сільського господарства збільшення 
обсягів продукції, що випускається безпосередньо залежить від підвищення 
продуктивності праці. Це основний момент розвитку в даній області. Підвищення 
продуктивності праці безпосередньо пов’язане з досягненнями науково-
технічного прогресу, застосування більш ефективних і вдосконалених засобів 
виробництва. Інновації як процес безперервного застосування у виробництві 
нових сортів рослин, нових порід, видів тварин і кросів птиці, нових технологій, 
форм організації та управління виступають матеріальною основою підвищення 
продуктивності праці. Підприємства, активно впроваджують інновації, 
домагаються високих показників ефективності виробництва. Перспективи для 
модернізації аграрної галузі величезні. Інтелектуальні цифрові рішення повинні 
допомогти аграрному сектору країни впоратися з проблемами підвищення 
продуктивності праці та сталого розвитку. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА  

СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
Стратегія економічного розвитку країни – це довгострокова програма, 

яка описує чіткі завдання трансформації (або часткової зміни) певних секторів 
внутрішнього господарства держави та її зовнішньої економічної політики, яка 
у перспективі має забезпечити зростання темпів основних макроекономічних 
показників держави та рівня життя її населення.  
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