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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
За умов посилення глобалізаційних процесів успіх

та стійкі конкурентні позиції мають ті суб'єкти бізнесу,

які орієнтують діяльність на отримання економічних,

екологічних і соціальних переваг. Однією із стратегіч*

них галузей економіки України є сільське господарство.

Особливо актуальними напрямами розвитку галузі окрім

прибутковості є посилення соціальних гарантій, еколо*

гічних аспектів господарювання і етика ведення бізне*

су.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської

організації ООН, внаслідок інтенсивного використання

сільськогосподарських угідь рівень їх розораності скла*

дає 75—85%, природний склад угідь погіршується, а

обсяги викидів парникових газів від тваринництва на
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У статті висвітлено економічні, екологічні і соціальні аспекти використання інформаційних

технологій у землеробстві. Визначено економію витрат господарюючого суб'єкта за викорис!

тання технологій точного землеробства. Розраховано економічну ефективність запроваджен!
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чини. Враховано практичний досвід вітчизняних підприємств щодо застосування технології.

Проведено SWOT!аналіз готовності аграрних підприємств України щодо залучення інновацій!

них технологій землеробства.
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agricultural technologies.
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18% перевищує аналогічні показники інших галузей на*

родного господарства. Тому на сучасному етапі розвит*

ку аграрного сектора важливо запроваджувати у вироб*

ництво такі інноваційні технології, які дозволяють оп*

тимізувати витрати основної діяльності і забезпечити

соціальні гарантії, мінімізувати негативний вплив на на*

вколишнє середовище.

Дієвим концептуальним підходом розвитку аграр*

ного сектора у розвинутих країнах світу є точне (або

інформаційне) землеробство. Використання системи

інформаційного землеробства надає господарюючому

суб'єкту ряд суттєвих конкурентних переваг, завдяки

чому у більшій мірі використовується потенціал аграр*

ного сектора і підвищується результативність виробниц*

тва на засадах сталого розвитку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування сутності і особ*

ливостей, ризиків і можливостей використання точного

землеробства у напряму забезпечення економічних,

екологічних і соціальних переваг у галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Інноваційні технології землеробства уже досить дав*

но досліджують вітчизняні і зарубіжні науковці. Теоре*

тично та практично технології точного землеробства

науковці почали досліджувати у 80*х роках ХХ століття.

Інструментарій і технології інформаційного землероб*

ства досліджували Коваленко С.А., Крініцин В.В.,

Міхеєв Є.К., Лазер П.Н. та інші. Економічну ефективність

застосування елементів точного землеробства вивчали

Джеймс Шеперс, Молін Хосе, Попенко С.А. та інші

вітчизняні і зарубіжні науковці. Застосування технологій

точного землеробства в Україні базується переважно

на практичному досвіді великих агрохолдингів, але пи*

тання економічної ефективності, переваг і недоліків тех*

нології потребують деталізації з метою виявлення дієвих

підходів до формування основ сталого розвитку галузі

на інноваційній основі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Точне (або інформаційне) землеробство — є одним

із напрямів інтенсифікації сільського господарства. В

основу наукової концепції точного землеробства покла*

дено уявлення про існування неоднорідностей у межах

одного поля. Так, якщо традиційне землеробство перед*

бачає проведення однакових агротехнічних заходів на

кожному окремому полі (посадковий матеріал, добрива

тощо вносяться у розрахунку на одиницю площі), то за

використання точного землеробства такі заходи прово*

дяться залежно від потреб на кожній окремій ділянці у

межах одного поля. Для виявлення, оцінки та усунення

неоднорідностей у межах одного поля, використовують*

ся інноваційні технології на основі GPS, системи пара*

лельного керування, спеціальні сенсори та датчики.

Завдяки використанню технологій інформаційного

землеробства, можливо мобілізувати внутрішні резер*

ви аграрного виробництва [6]. Технологія є оптималь*

ним вибором між малозатратним і неефективним вироб*

ництвом та високоефективним, але затратним.

Точне землеробство потребує залучення значної

кількості елементів і включає такі етапи: перший етап

включає збір інформації про господарство, поле, куль*

туру. На початковому етапі відбираються зразки грун*

ту, які у подальшому досліджуються у лабораторіях. Це

відбувається із прив'язкою до координат GPS. З однієї

точки у радіусі 5 метрів визначаються декілька варіантів

і на їхній основі виводиться середній зразок. Зразки

грунту збираються технікою, обладнаною бортовими

комп'ютерами. Одна машина у день обстежує до 1000

га [1].

Другий етап включає аналіз інформації і прийняття

відповідних управлінських рішень. Відповідно до ре*

зультатів агрохімічного обстеження і завдяки створен*

ню технологічної карти, визначається необхідна

кількість добрив, яку необхідно внести на одиницю по*

сівної площі, що надає можливість оптимізувати витра*

ти на виробництво.

Третій етап пов'язаний із реалізацією управлінських

рішень шляхом проведення відповідних агротехнологі*

чних операцій. Технології точного землеробства нада*

ють можливість автоматизувати не тільки агротехнічні

операції у господарстві, а й систему документообігу,

пов'язану з ними.

Так, на базі агрохолдингу "Сінтал*Агро" запровадже*

но інформаційно*аналітичну систему ІАС "Агрохолдинг".

Завдяки їй забезпечено комплексну технологію звітності

щодо виробництва сільськогосподарської продукції.

У результаті реалізації заходів на 20% зменшуєть*

ся навантаження на економічний і бухгалтерський сек*

тор підприємства, що надає позитивний соціальний ре*

зультат.

Представимо можливу економію витрат підприєм*

ства за використання технології точного землеробства

(рис. 1).

Використання елементів точного землеробства є

важливим механізмом управління витратами, що доз*

воляє підвищити конкурентоспроможність продукції як

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Досвід використання технологій супутникового по*

зиціонування GPS у поєднанні з регулюванням швид*

кості внесення добрив у грунт, дозволяє контролювати

кислотність і інші посівні характеристики грунтів. Тоб*

то, за застосування технології існують і екологічні пе*

реваги.
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 Рис. 1. Економія витрат і рентабельність продукції за запровадження системи точного
землеробства

Джерело: розроблено автором з використанням [1].
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На сучасному етапі розвитку науки і техніки у галузі

сільського господарства застосовують 2 навігаційні си*

стеми, які є елементами точного землеробства: авто*

пілоти і системи паралельного водіння. Порівняння

економічного ефекту від запровадження у виробницт*

во систем автопілотування проведемо через порівняну

оцінку застосування технології. Можливості і ефек*

тивність використання технологій залежать від особли*

востей функціонування кожного окремого господарю*

ючого суб'єкта. Розглянемо умовний приклад у таблиці

1.

Отже, у результаті придбання системи автопілоту*

вання суб'єкту аграрного бізнесу в Україні, що забез*

печений відповідною технікою для встановлення систе*

ми, щороку доведеться сплачувати 5800 євро. Оскільки

у Німеччині значно нижчі відсоткові ставки за кредита*

ми, навіть дрібний товаровиробник отримає позитивний

економічний ефект у короткостроковій перспективі.

Визначимо економію витрат добрив від застосування

технології (табл. 2).

Внаслідок застосування системи автопілотування

витрати на добрива можна мінімізувати до 5%. Якщо

витрати на добрива у господарстві у розрахунку на 1 га

складають 60 євро, то внаслідок застосування системи

автопілотування на площі 2000 га, економія витрат може

становити до 6 тис. євро.

Крім того, підприємство, яке використовує у

землеробстві точні технології, має можливість зни*

зити витрати на оплату праці, оскільки фактична по*

треба у ручній праці знижуються за рахунок авто*

матизації  виробництва.  Визначимо економію

підприємства внаслідок автоматизації виробничо*

го процесу (табл. 3).

Порівнявши економію витрат від застосування тех*

нології з витратами на її запровадження, визначимо еко*

номічну ефективність капітальних вкладень:

 
23,0

29000
6760

(1).

Для аграрних підприємств нормативне значення

коефіцієнта складає 0,12—0,15. Оскільки розрахований

нами показник майже у 2 рази вищий, ніж нормативне

значення, капітальні інвестиції на придбання системи

автопілотування вважаються ефективними.

Одними із перших технологію точного землероб*

ства почали використовувати сільськогосподарські

Таблиця 2. Економія витрат добрив при застосуванні системи автопілотування
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Таблиця 3. Економія витрат праці від застосування системи автопілотування при вирощуванні
зернових культур

Джерело: [авторські розрахунки].

Таблиця 1. Порівняльна оцінка витрат на запровадження системи автопілотування
в сільськогосподарському підприємстві

Джерело: [авторські розрахунки].

   
  

  
  

   John Deere,  12000,00 
    ,% 20 8 

 :   
  , /  1000,00 

 ,  5  
   5  29000,00 21800,00 
    5800,00 4360,00 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35

підприємства США. Це безпосередньо було пов'яза*

но із високою технічною і технологічною забезпече*

ністю виробництва, а тому і пошуком напрямів опти*

мізації її використання. У США близько 80% фер*

мерів застосовують елементи точного землеробства.

У Німеччині подібні технології використовують до

35% фермерів. Варто зазначити, що у Німеччині тех*

нології точного землеробства почали використовува*

ти набагато пізніше, ніж у інших країнах. Це можна

пояснити тим, що завдяки ефективній державній

підтримці і низьким ставкам кредитування, аграрне

виробництво мало стійкі тенденції до зростання. Але,

світові тенденції у напрямі підвищення цін на засоби

виробництва, конкуренція на світовому рівні між су*

б'єктами аграрного бізнесу зумовили пошук напрямів

оптимізації витрат, одним із яких і стало точне зем*

леробство [1]. Сьогодні цю технологію використову*

ють понад 60%фермерських господарств, отримую*

чи приріст урожаю до 30% та економію матеріаль*

них ресурсів до 50 %.

Цікавим є досвід застосування систем точного зем*

леробства у Бразилії, яка є конкурентом у виробницт*

ва цукру, обсяги виробництва якого у 4 рази більші,

ніж в Україні, але собівартість є значно нижчою у тому

числі завдяки використанню новітніх інформаційних

технологій. Крім того, завдяки проведенню постійно*

го моніторингу плантацій цукрової тростини на основі

GPS*технологій, бразильські товаровиробники мають

можливість спрогнозувати ціну на цукор, а потім відпо*

відно знижувати чи підвищувати ціну на форвардній

біржі.

У великих масштабах точне землеробство застосо*

вується в Аргентині. Країна використовує 25 тис. зер*

нозбиральних комбайнів, і 9 тис. з них модернізовані

для інформаційних технологій.

У Голландії і Данії, де досить розвинуто тваринниц*

тво, точне землеробство використовується для знижен*

ня собівартості кормів.

Однією із перших технології точного землероб*

ства в Україні почали використовувати у компанії

"Дружба*Нова". Сьогодні технологія запроваджена

більш ніж на 100 тис. га сільськогосподарських угідь.

На кожному транспортному засобі (яких усього

близько 450) встановлено GPS*навігатор, який у ре*

жимі реального часу записує рух техніки, поточну

швидкість та інші параметри. Інформація з навігаторів

надходить на сервер, де фахівці компанії, з викорис*

танням сучасного програмного забезпечення,

здійснюють її аналіз і обробку. Використовується

компанією також технологія нульового обробітку

грунту, але на площі, що не перевищує 1000 га, а на

інших землях сільськогосподарського призначення

запроваджено технологію strip*till, яка полягає у од*

ночасному здійсненні трьох операцій: обробітку грун*

ту, внесені добрив і посіві.

Для того, щоб проаналізувати результативність по*

етапного застосування технології точного землероб*

ства, порівняємо у динаміці дохід від реалізації та чис*

тий прибуток компанії Дружба*Нова (рис. 2).

Отже, у 2012 році порівняно із 2007, внаслідок ви*

користання технологій точного землеробства, як одно*

го із основних факторів підвищення результативності
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Рис. 2. Дохід (виручка) і прибуток від реалізації продукції Компанії Дружба%Нова "
(в середньому за рік)"

Джерело: розроблено автором з використанням [2].

Таблиця 4. Можливості і загрози у залученні інноваційних інформаційних технологій
землеробства

Джерело: авторська розробка (за результатами SWOT*аналізу).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

виробництва, у господарстві чистий прибуток збільшив*

ся майже у 15 разів.

Варто також зазначити, що окрім помітних пере*

ваг застосування технології, існує також ряд невирі*

шених питань: застаріла матеріально*технічна база

більшості аграрних підприємств, нестача фінансових

ресурсів і кваліфікованих кадрів для застосування

інновацій, невирішеність питань законодавчого рівня

щодо ринку земель сільськогосподарського призна*

чення тощо.

Можемо констатувати, що проблема залучення інно*

вацій як у аграрний сектор, так і в інші галузі економіки

є комплексною, її вирішення потребує злагоджених дій

державних установ, власне аграрних товаровиробників

і наукових установ, а також розвитку інноваційного про*

вайдингу у країні.

Використовуючи методи SWOT*аналізу визначимо

готовність аграрних підприємств до запровадження

інновацій (табл. 4).

ВИСНОВКИ
Застосування суб'єктами господарювання інфор*

маційних технологій землеробства дозволить знизи*

ти собівартість продукції за рахунок економії за ок*

ремими видами матеріальних ресурсів. Незважаючи

на високу вартість технологій, навіть за умови креди*

тування, господарюючий суб'єкт уже протягом пер*

шого року їх застосування, може отримати позитив*

ний економічний ефект, та значно підвищити резуль*

тативність бізнесу. Точне землеробство сьогодні роз*

вивається на базі великих агрохолдингів. Для малих і

середніх аграрних підприємств доступними є лише

деякі елементи інформаційних технологій у вироб*

ництві.

Науково доведено, що технології точного земле*

робства позитивно впливають на природні властивості

грунту (зменшується їх кислотність, зберігається при*

родна родючість). До соціальних ефектів можна

віднести наступні: підвищення комфортності, зруч*

ність виконуваних робіт, зниження стомлюваності

працівників. У цілому, завдяки використанню інфор*

маційних технологій у землеробстві, господарюючий

суб'єкт зможе підвищити рентабельність, зменшити

собівартість та оптимізувати витрати, максимально

зберігаючи при цьому природні властивості грунтів.

Застосування технології для вітчизняних аграрних то*

варовиробників особливо актуально, зважаючи на

дефіцит фінансових ресурсів. Крім того, завдяки ви*

користанню інноваційних технологій виникає мож*

ливість підвищити якість продукції без значного зро*

стання собівартості.

Розуміння підприємством необхідності розвитку є

передумовою формування стійких конкурентних по*

зицій. Актуальність подальших досліджень полягає у

вирішенні практичних аспектів розвитку підприємств

аграрного сектора на інноваційних засадах.
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