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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА

Інтенсифікація сільського господарства включає всі напрями розвитку
економіки

сільськогосподарських

підприємств

на

основі

широкого

використання досягнень науково-технічного прогресу і безпосередньо впливає
на кінцеві результати виробництва [1].
На сучасному етапі для більшості сільськогосподарських підприємств
проблемою інтенсифікації є збільшення виходу високоякісної продукції з
розрахунку на одиницю земельної площі або на голову худоби, а також
підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Засобом розв'язання цієї проблеми є додаткові вкладення, що зумовлюють
концентрацію уречевленої і живої праці на одній і тій самій земельній площі, а
в тваринництві – на голову худоби [2].
Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення
виробництва продукції за незмінного рівня техніки і технології. У рослинництві
зростання виробництва продукції відбувається за рахунок розширення посівних
площ, а в тваринництві – збільшення поголів'я худоби і птиці.
За

інтенсивного

розвитку

сільськогосподарського

виробництва

збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладень,
спрямованих

на

впровадження

досягнень

науки,

передової

техніки

і

прогресивної технології, які зумовлюють зростання врожайності культур та
продуктивності поголів'я худоби. Процес формування інтенсивного типу
розвитку є досить складним і багатогранним, оскільки залежить від багатьох

факторів – зовнішніх, притаманних мікро- і макросередовищу функціонування
аграрних підприємств, і внутрішніх, які діють і регулюються самим
підприємством [3].
Інтенсифікація сільського господарства – це складний соціальноекономічний

та

екологічний

процес

формування

інтенсивного

типу

економічного розвитку на основі новітніх досягнень науково-технічного
прогресу через використання інвестиційних і неінвестиційних чинників.
Матеріальною основою інтенсифікації сільського господарства є науковотехнічний прогрес, однак слід враховувати, що крім матеріальних факторів
інтенсифікації виробництва (механізації, автоматизації, хімізації, меліорації і
т.п.) на кінцеві його результати значний вплив також справляють нематеріальні
фактори, серед них: підприємливість, організованість, вміння працювати в
умовах, що швидко змінюються [2].
При аналізі економічної ефективності інтенсифікації окремих галузей
сільського господарства та видів продукції розраховують додаткові показники: в
рослинництві – виробництво продукції на одиницю внесених мінеральних
добрив чи одиницю вартості мінеральних добрив; у тваринництві –
виробництво продукції на 1 умовну голову, 1 центнер кормових одиниць, на
одиницю вартості кормів, витрати кормів на одиницю виробленої продукції
тваринництва.
Факторами підвищення рівня економічної ефективності інтенсифікації
виробництва в аграрних підприємствах є наступні:
- формування оптимального рівня забезпеченості технологічного процесу
виробничими ресурсами;
- формування оптимальних співвідношень між окремими складовими
ресурсного потенціалу підприємства (між основними і оборотними фондами,
силовими і робочими машинами, поголів'ям тварин і кормовою базою та ін.);
- паритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію;
- впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;
- використання добрив, засобів захисту рослин і тварин;

- рівень технології і організації виробництва;
- інвестиційний клімат;
- державна аграрна політика [3].
Серед

основних

напрямів

інтенсифікації

сільськогосподарського

виробництва виділяють такі: механізація та автоматизація; меліорація;
хімізація;

електрифікація;

біотехнології;

спеціалізація

ресурсоі

та

енергозберігаючі

концентрація

виробництва;

технології;
ефективний

менеджмент; прогресивні форми організації і оплати праці [1].
Основними стратегічними напрямами інтенсифікації виробництва в
аграрних

підприємствах

у

сучасних

умовах

можуть

бути:

залучення

інвестиційних ресурсів, розвиток спеціалізації і концентрації виробництва до
оптимальних розмірів; нові підходи до розвитку підприємницької діяльності;
розвиток виробництва на інноваційній основі шляхом застосування нових
сортів і гібридів сільськогосподарських культур і порід тварин, технікотехнологічна переоснащеність виробництва; диверсифікація виробництва і
розвиток на цій основі внутрішньогосподарських виробничих відносин й
обслуговуючої та збутової кооперації.
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