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В сучасних умовах розвиток будь-якої країни світу неможливий без 

запровадження  нових  технологій.   Однак,  просте  технологічне  оновлення 

окремих  підприємств  чи  навіть  галузей  може  не   створити  економічної 

системи  яка буде базувати сій розвиток саме на інноваціях. В основі подібної 

системи повинні бути інституціональні засади які б спонукали економічних 

суб’єктів  відтворювати  свою  діяльність  на  основі  сучасних  технологій  та 

нововведень. 

В  сільському господарстві  інноваційний шлях  є  єдино можливим в 

сучасних умовах. Це в першу чергу пов’язано з тим, земельні ресурси вже не 

можуть збільшуватись, а трудові – мають стрімку тенденцію до скорочення. 

Відтак  подальше  зростання  обсягів  виробництва  можливе  лише  на  шляху 

інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Реальний  аналіз  рівня  запровадження  інноваційних  технологій  в 

агарних  підприємствах  України  сьогодні  ускладнений  через   обмеженість 

статистичних даних. Але існують непрямі показники які в тій чи іншій мірі 

пов’язані з рівнем розвитку інноваційних запроваджень .Зокрема про рівень 

інновацій може свідчити величина загальних витрат на 1 га посівної площі та 

величина  амортизаційних  витрат.  Це  пов’язано  з  тим,  що  нові  технології 

коштують  недешево,  а  нові  основні  засоби  збільшують  величину 

амортизаційних відрахувань. 

Нами була здійснено групування сільськогосподарських підприємств 

Харківської області по наведеним показника за даними 2014 року. Виявилось, 

що  між  величиною витрат  та  урожайністю сільськогосподарських  культур 

існує досить чітка залежність.  Так у підприємств з  рівнем витрат до 3000 

грн/га  урожайність  дорівнювала  38,1  ц/га,  а  з  рівнем  витрат   понад  8000 

грн/га – 63,2 ц/га.  В цих групах також доволі чітко простежується зростання 

рівня витрат на амортизацію. Зокрема, в першій групі вона дорівнювала 210,1 



грн/а,  а  в  останній  –  693,3  грн/га.  В  ой  же  саме  час  групування 

сільськогосподарських  підприємств  за  рівнем  витрат  по  величині 

амортизаційних відрахувань на 1 га посівної площі не дозолило встановити 

чітку залежність між зазначеними показниками. 

Отримані результати дають можливість зробити висновок, що рівень 

інтенсивності виробництва озимої пшениці є фактором прямого впливу на її 

урожайність.  По-друге, він пов'язаний як з інвестиціями в оборотний капітал 

підприємства, так і необоротний.  Саме така їх комбінація і дає можливість 

отримати позитивні результати з точки зору ефективності виробництва.


