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Дане  дослідження  присвячене  вирішенню  актуального  науково-

практичного завдання  щодо  забезпечення ефективності  інноваційноактивного 

сільськогосподарського  підприємства.  В  дипломній  роботі  розглянуті 

теоретичні  аспекти  забезпечення  ефективного  функціонування 

сільськогосподарського інноваційного підприємств; проаналізовано досягнення 

ефективності  діяльності  інноваційноактивного  сільськогосподарського 

підприємства; запропоновані напрями підвищення ефективності інноваційного 

розвитку підприємства.

Ключові слова: інновації; інноваційне підприємство, інноваційноактивне 

підприємство, інноваційний проект; агропромисловий комплекс; інноваційний 

розвиток.

This research is devoted to solving the actual scientific and practical task of 

ensuring the efficiency of an innovative agricultural enterprise. The thesis deals with 

the theoretical aspects of ensuring the effective functioning of agricultural innovation 

enterprises;  the  achievements  of  the  efficiency  of  the  activity  of  the  innovative 

agricultural enterprise are analyzed; proposed directions of increase of efficiency of 

innovative development of the enterprise.

Keywords:  innovations;  innovative  enterprise,  innovative  enterprise, 

innovative project; agro-industrial complex; innovation development.
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