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ROLE OF INFORMATION PROVIDING IN THE DIVERSIFICATION
ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті відмічено та проаналізовано значення інформації як одного із ключових факторів забезпечення конкуM
рентоспроможного агропромислового виробництва. Наголошено на інформаційній підтримці, що визначена як проM
цес інформаційного забезпечення та елемент системи інформаційних ресурсів. Визначено поняття "інформаційні
ресурси", як основного фактора забезпечення одержання інформаційних знань, прогнозування та моделювання агроM
технологічних процесів для розробки зведеного аналізу економії витрат. Виділена та сформована методологічна осноM
ва впровадження інформаційних технологій. Розроблено цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів
підприємств АПК. Наголошено на перевагах та можливостях застосування ІТMтехнологій у диверсифікаційній діяльM
ності підприємств АПК. Наголошено на методології точного землеробства в основі якого лежить ідея неоднорідM
ності оброблюваної землі, індивідуального догляду за певною ділянкою поля в системі земельного банку. Виділені
завдання ІТMтехнологій відповідно до галузевого розподілу потенціалу діяльності підприємств АПК. ОхарактеризоM
вано основні напрями застосування ІТMтехнологій в диверсифікаційну діяльність агропромислових підприємств.

This article has identified and analyzed the importance of information as one of the key factors for providing
competitive agricultural production. There have been emphasized the information support, which have been defined as
the information providing process and the element of the information resources system. The economic value of such an
important resource as information has increased with the rapid development and spread of digital technology. Nowadays
the development of information technology is a key factor in improving the competitive production of agricultural
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловість є єдиною галуззю ук'

раїнської економіки, яка має світове значення.
У сучасних умовах одним із головних завдань
пріоритетного розвитку АПК країни та регіонів
є необхідність диверсифікації діяльності агро'
промислових підприємств. Інтенсифікація ви'
робництва, що полягає в автоматизації, комп'
лексна механізації та розвитоку інформаційних
технологій, дає необмежені можливості з кож'
ної одиниці використаних ресурсів отримати
більшу кількість і різноманітність високоякіс'
них продукції, і як наслідок — прибутку. В рам'
ках надстрімкого розвитку світового інформа'
ційного суспільства впровадження інформа'
ційних технологій в АПК має архіважливе зна'
чення, оскільки передбачає активне їх впровад'
ження в зв'язку із загостренням конкуренції та
"виживанням сильніших".

products. There has been defined the "information resources" concept as the main factor of providing information
knowledge, forecasting and modeling of agrotechnological processes. There has been determined the "information
resources" concept characterizes both the development of science and the accumulation of data.

There have been emphasized and formed the methodological basis of the introduction of information technologies.
There has been formed the target structural complex of information resources of agroMindustrial enterprises. There have
been considered the practical application of data processing methods and ways in diversification activity of agricultural
enterprises. There have been emphasized the advantages and opportunities of using IT technologies in the diversification
activities of agricultural enterprises. The article has been emphasized the methodology of precision agriculture, which is
based on the idea of the heterogeneity of cultivated land, individual care of a certain field in the land bank system. There
have been considered that the increasing economic value of land affects on the attitude of nonMagricultural enterprises.
There have been emphasized the land fund issue and information and communication methodology for precision
agriculture. The essence of this methodology is the effective operation of a complex of instruments of the information
technology system. There has been specified the main tasks of ITMtechnologies in accordance with the sectoral distribution
of potential of activity of agroindustrial enterprises. There have been characterized the basic directions of application of
ITMtechnologies in diversification activity of agroMindustrial enterprises.

Ключові слова: диверсифікаційна діяльність, інформаційний ресурс, інформаційні техно9
логії, інформаційне забезпечення, управлінське рішення, інформаційно9комунікативна мето9
дологія.

Key words: diversification activity, information resource, information technology, information
providing, management solution, information and communication methodology.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення важливого питання диверсифі'
кації діяльності підприємств знаходить відоб'
раження у працях таких відомих зарубіжних
вчених: Д. Аакера, І. Ансоффа, П. Друкера,
Ф. Котлера, М. Портера, Р. Румельта, Й. Шум'
петера та ін. Серед вітчизняних науковців дос'
лідженням проблеми диверсифікації діяльності
підприємчтв АПК займалися такі відомі вчені:
В.Г. Андрійчук, І.Ф. Баланюк, В.Х. Брус, Н.В. Бу'
тенко, В.М. Дереза, М.В. Зубець, М.Д. Корінь'
ко, М.А. Лендєл, О.О. Лемішко, Н.Г. Маслак,
Г. Немченко, В.М. Миньковська, С.М. Подрєза,
С.М. Попова, І.І. Румик, Т. Травіна, Д.І. Шелен'
ко, В.В. Юрчишин, А.Г. Ясько та ін.

Розвиток інформаційного процесу діяль'
ності у сфері вітчизняного сільськогосподарсь'
кого виробництва досліджували такі економі'
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сти'аграрники: В. Амбросов, О. Дацій, М. Зу'
бець, О. Крисальний, М. Кропивко, П. Музика,
П. Саблук, В. Трегобчук, В. Ситник, О. Шуб'
равська.

Проте, попри численність наукових праць з
вказаної проблематики, протягом останнього
часу залишається не повністю вирішеним пи'
тання щодо визначення можливих переваг та
перспектив адаптації нових інформаційних
рішень диверсифікації діяльності до вітчизня'
них умов господарювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблений аналіз ключових умов форму'

вання інноваційного ресурсно'компетенційно'
го потенціалу диверсифікації діяльності
підприємств. Основним завданням досліджен'
ня слід вважати подальше дослідження сукуп'
ності інноваційного ресурсного потенціалу, що
спрямований на досягнення загальних, страте'
гічних і тактичних цілей диверсифікації під'
приємства шляхом реалізації обраних відпові'
дно інноваційних стратегій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Із стрімким розвитком і поширенням циф'
рових технологій значно зросла економічна

цінність такого важливого ресурсу, як інфор'
мації, що нині стає одним із ключових факторів
конкурентоспроможного виробництва аграр'
ної продукції. Водночас питання стоїть не лише
в ринковій кон'юнктурі, де можливість, наприк'
лад, передбачити сприятливу ціну реалізації
сільськогосподарської продукції або ж вчасно
зреагувати на її зміну гарантує не менший зиск,
аніж від застосування будь'яких інноваційних
ІТ'технологій.

Обсяг інформації, що постійно зростає, з
Інтернету, соціальних мереж, із різних джерел
обладнання, датчиків, сенсорів призвів до ре'
волюції у зберіганні даних та їх аналізу, що є,
безумовно, важливим резервом підвищення
конкурентоспроможності бізнесу.

Таким чином, ефективність формування та
впровадження стратегії диверсифікації діяль'
ності підприємства з використанням ІТ техно'
логій залежить, передусім від:

1) виробничого потенціалу, що характери'
зує загальний стан виробництва (спад, підйом)
і, як наслідок, актуальність потреби підприєм'
ства в інформатизації;

2) наявності інвестицій, кількість і структу'
ра яких (довготерміновість проектів) визначає
потенціал підприємств як замовників ІТ, а та'
кож вибір типу інформаційних систем — сис'

Рис. 1. Цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів
підприємств АПК
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тем, націлених на оптимізацію технологій ви'
робництва (наприклад, САПР) і (або) систем,
призначених для оптимізації керування
підприємством (управлінські ІС).

За відсутності достатнього фінансування
інформатизація, як правило, починалася із
САПР. Наступний крок, що йде далі — масове
впровадження інформаційних систем керуван'
ня ресурсами (матеріально'технічними, трудо'
вими й т.п.) підприємства в цілому;

3) експортного потенціалу, що визначає
інтенсивність та успіх функціонування на світо'
вому ринку (прагнення до максимальної відпо'
відності світовим стандартам [6, c. 201].

Інформація сама по собі в загальноприйня'
тому розумінні є лише сукупністю певних відо'
мостей про матеріальний або ж нематеріальний
об'єкт, процес чи дію, яка в звичайному випад'
ку не несе прямо чи опосередковано будь'якої
вигоди. Лише за умов її структурування і транс'
формації у зручну для сприйняття форму вона
стає корисною. У сільському господарстві, на'
приклад, інформація про реалізаційні ціни на
окремі види продукції відображає просту ста'
тистику. Водночас, ця інформація, відповідним
чином структурована і подана у формі аналі'
тичного порівняння цін від різних джерел, доз'
воляє аграрію зробити правильний вибір, який
забезпечить вищу дохідність від збуту про'
дукції порівняно з тим, коли б він реалізував її
у звичний спосіб без урахування ринкової ко'
н'юнктури.

Під час підготовки та реалізації управлінсь'
ких рішень щодо диверсифікації на підприємт'
савх АПК виникає необхідність інформаційної
підтримки, що визначається як процес інфор'
маційного забезпечення, що є системою інфор'
маційних ресурсів.

Інформаційні ресурси (англ. Information
resources) — це ідеї людства зі вказівками щодо
їх реалізації, накопиченими у формі, що доз'
воляє їх відтворення, таке поняття характе'
ризує і розвиток науки, і накопичення даних [9,
c. 22]. Саме інформаційні ресурси забезпечують
одержання знань, надають змогу прогнозуван'
ня та моделювання агротехнологічних процесів
для розробки зведеного аналізу економії ви'
трат (рис. 1).

Сукупність засобів і методів збору, оброб'
ки й передачі даних (первинної інформації) для
одержання інформації нової якості про стан
об'єкта, процесу або явища (інформаційного
продукту) є інформаційними технологіями, ме'
тою яких є виробництво інформації для аналі'
зу її людиною й прийняття на його основі
рішення про виконання будь'якої дії.

Їх основу становлять:
— передача інформації на будь'яку відстань

в обмежений час;
— інтерактивний режим роботи; інтегро'

ваність з іншими програмними продуктами;
— гнучкість процесу зміни даних і постано'

вок завдань;
— можливість зберігання обсягів інфор'

мації, які постійно збільшуються, на машинних
носіях.

Практично інформаційні технології реалі'
зуються застосуванням програмно'технічних
комплексів, що складаються з персональних
комп'ютерів з необхідним набором периферій'
них пристроїв, уключених у локальні та гло'
бальні обчислювальні мережі, забезпечених
необхідними програмними засобами, тим са'
мим збільшуючи ступінь автоматизації та підви'
щуючи ефективність роботи [8, c. 63].

Перед агропромисловими підприємствами
України починаючи з середини 2000'х постали
нові виклики та можливості. Агропромисловий
сектор впевнено набирає широкомасштабних
обертів ефективності та загальнонаціонально'
го успіху і з кожним роком процес диверсифі'
кації діяльності все успішніше та ефективніше
залежить від технологій управління інформа'
цією. Інформації набирає швидких обертів та
широких масштабів, що, в свою чергу, зумов'
лює виникнення певних обмежень.

Перше обмеження — людський мозок, який
не в змозі конкурувати з комп'ютером, ефек'
тивно та швидко обробляти всі ті дані, які не'
обхідно враховувати для правильного плану'
вання і роботи з полями. Для великих компаній
є ще одне обмеження — гігабайти різноманіт'
них даних, що, як правило, фізично складно
опрацювати та проаналізувати. Разом з тим, ця
інформація є цінним економічним ресурсом,
який може приносити дохід за умов правиль'
ного її використання. Величезна кількість да'
них у "нанометрових" таблицях та зниження
прибутковості, як наслідок допущених поми'
лок. Збираючи та структуруючи дані з різних
джерел, очищуючи та класифікуючи їх, підля'
гають обробці близько 80% необхідних даних
— по сортах і гібридах, дані по грунтах, дані по
історії полів, технічним операціям та економіці,
з метеостанцій (близько 251 групи даних), кож'
на з яких складається з 4—8 значень [9, c. 25].

Робота сучасної інформаційної системи на
великій території землі неможлива без якісних
даних. Інформація — це нова нафта, нова
цінність. Сучасні технології, за рахунок збору,
обробки та аналізу інформації, дозволяють
зрозуміти та виокремити концептуальні фак'
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тори, які впливають на кінцевий результат
діяльності компанії Як приклад, у розрізі кож'
ного поля є можливість визначити граничну
продуктивність для кожної культури. Резуль'
та якісної та ефективної та водночас швидкої
обробки даних — довгострокова перспектива
планування діяльності з ювелірною точністю.

Загальновідомо про те, що в минулому ува'
га держави і бізнесу була зосереджена на про'
мисловості та фінансовому секторі, а сільське
господарство в уявленні пересічних громадян
стійко асоціювалося з ручною працею, низькою
оплатою та неперспективністю. Проте завдя'
ки дії спецрежиму оподаткування, дешевій
оренді землі та робочій силі, високим цінам на
сировинних ринках, за останні 19 років з'яви'
лося багато сильних агровиробників — від не'
великих сімейних фермерів до величезних хол'
дингів. Хтось "пішов" у нарощення земельного
банку, хтось сфокусувався на підвищенні вро'
жайності та зниженні собівартості з гектара.
Але велика кількість підприємств інвестували
та диверсифікували свою діяльність і впевнено
продовжують розвивати власну переробку та
експорт як ключовий елемент підвищення до'
даної вартості сировини. І практично всі із них
— від фермерів до великих підприємств, актив'
но експериментують з новою технікою та су'
часними підходами в агрономії — від ефектив'
ного використання яких залежить доведення
показників національної урожайності до рівня
передових країн у цій галузі [7, c. 178].

Щодо урожайності основних культур в Ук'
раїні, варто зазначити, що її підвищення не зу'

пиняється, а навпаки — продовжує зростати.
Але нам ще далеко до європейських та світо'
вих показників. Незважаючи на схожі умови
клімату і кращі грунти, в Україні в середньому
отримують врожайність зернових аж на 60—
80% нижче, ніж у Німеччині. Цього року Німеч'
чина через посуху зібрала найнижчий за ос'
танні 15 років урожай. У середньому по країні
врожайність пшениці склала 6 тонн/га, що все
одно в 1,5 рази вище показника України. Отри'
мання високих показників врожайності — це
результат широкого використання агровироб'
никами в своїй діяльності сучасної техніки та
надточного дотримання технологій вирощу'
вання (від мобільної метеостанції та IoT'рішень
для моніторингу стану грунту до дронів та си'
стем точного висіву).

У сільському господарстві земля є основ'
ним засобом виробництва. Зростання еконо'
мічної цінності землі позначається на став'
ленні до неї підприємств несільськогоспо'
дарських галузей. Питання землекористуван'
ня та оподаткування землі протягом останніх
років стають дедалі актуальнішими. Тому пе'
ред сучасними учасниками агропромисловості
стоїть низка завдань, вирішення яких забез'
печить сталий розвиток та господарювання на
ринку.

Що стосується питання земельного фонду,
тут варто зазначити про те, що враїні останні'
ми роками продовжує зростати орендна пла'
та, незалежно від потенційних можливостей
існуючого ринку землі. Це процес, якого не'
можливо уникнути, адже тривалий час всі су'

Рис. 2. Завдання ІТ6технологій відповідно до галузевого розподілу
діяльності підприємств АПК
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б'єкти гсподарювання впевнено використову'
вали земельний фонд, оскільки плата за землю
була порівняно низькою. Сьогодні поступово
ринок вирівнюється. Орендна плата зростає,
пайовик стає більш обізнаним, конкуренція за
землю теж зростає. І чи будуть тенденції до
зростання в майбутньому — невідомо, оскіль'
ки це питання скоріше політичного характеру,
оскільки залежить від дій та рішень вищої лан'
ки влади в Україні.

Що стосується соціального аспекту, то
відтік висококваліфікованих працівників, зай'
нятих в агропромисловості, на жаль, має тен'
денцію до зростання. І єдиним вірним рішенням
стрімкої інтеграції населення до кращих умов
праці на сьогоднішній день є: гідна та достойна
оплата праці, ефективне використання трудо'
вого потенціалу, оптимізація кількості праців'
ників, зайнятих у всіх ланках виробничого про'
цесу та використання ефективних схем
співпраці на відстані — важливого кроку ком'
п'ютезизації, комунікативності, автоматизації,
інформатизації деяких аспектів діяльності пра'
цівників, зайнятих в агропромиловій галузі
країни.

На сьогодні в агропромисловому вироб'
ництві велика кількість національних ком'
паній отримують гігабайти різноманітних да'
них із систем GPS навігації, сенсорних дат'
чиків і приладів, систем контролю технологі'
чних процесів. До цього додається також
значний масив бухгалтерсько'економічної
інформації, який одержують, як правило, з
різних програмних продуктів, що не завжди
інтегровані між собою у зручний спосіб для
її систематизації та консолідації. Водночас
досить значні обсяги інформації через обме'
жені часові рамки та безпосередньо
відсутність ефективних алгоритмів її струк'
турування так і не використовуються із мак'
симальною користю у потрібний час для
прийняття аграрієм ефективних управлінсь'
ких рішень [9, c. 26].

Агропромисловість — досить зручна і
перспективна сфера економічної діяль'
ності для застосування інноваційні техно'
логії Big Data. Адже нині набули досить
широкого поширення системи точного зем'
леробства і smart farm, які базуються на ав'
томатизації та роботизації аграрного ви'
робництва (рис. 2).

За даними аналізу звіту BCG та AgFunder,
серед інвестиційних пріоритетів, які, на думку
представників, провідних світових агрокорпо'
рацій і експертів з інвестицій венчурних ком'
паній, що спеціалізуються агропромисловості,

саме ІТ'технології отримали суттєвий поштовх
і розвиток останніми роками, а саме ті, які по'
в'язані із [10, c. 115]:

— великими масивами даних big data та їх
аналітикою,

— безпекою і якістю продуктів харчування;
— біотехнологіями;
— апаратними засобами для оптимізації

технологічних рішень;
— сенсорами, датчиками і засобами зв'язку

та навігації.
Сьогодення характеризується розвитком

Big Data у поєднанні з іншим, не менш перс'
пективним напрямом сучасних цифрових тех'
нологій — Internet of things ("Інтернетом ре'
чей"). Безпосередньо в агробізнесі сфера їх за'
стосування зосереджується на забезпеченні
моніторингу сільськогосподарських угідь за
допомогою відповідних цифрових датчиків,
що здійснюють аналіз агрохімії грунту, по'
вітря і води. Потім ці дані надходять у єдине
сховище, де вони структуруються і готуються
до аналітичної обробки. Саме за допомогою
такого безперервного потоку даних отри'
мується й аналізується об'єктивний стан роз'
витку виробництва в цілому та на окремому
полі чи сівозміні в конкретний момент часу. Це
дозволяє не просто відстежувати в режимі
реального часу виробничий процес, але й вно'
сити оперативне коригування,  а також
здійснювати його прогнозування з урахуван'
ням внесених змін.

Останніми роками у вітчизняному агро'
бізнесі набули значного поширення поряд із
системами точного землеробства і технології
роботизованого доїння молочних корів, які
дозволяють ефективно управляти ресурсами та
товарними потоками, оптимізуючи при цьому
непродуктивні витрати. Їх функціональною
особливістю є широке використання техно'
логій "Інтернету речей" у поєднанні з big data,
які дозволяють у режимі реального часу керу'
вати виробничими процесами та вести їх моні'
торинг.

ВИСНОВКИ
Процес впровадження IT 'технологій у ди'

версифікаційну діяльність підприємств здійс'
нюється поетапно. IT'технології й автоматизо'
вані системи управління в АПК передусім по'
винні бути спрямовані на вирішення наступних
важливих завдань у процесі диверсифікації
діяльності, а саме:

 — прискорення переходу на більш доско'
налі методи планування диверсифікації вироб'
ництва,
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— впровадженння матеріально'технічного
забезпечення господарств на основі прогресив'
них нормативів, що відповідають вимогам про'
порційного і збалансованого розвитку агро'
промислового виробництва;

— оптимізацію структур господарських га'
лузей, посівних площ, складу основних засобів,
розподілу капіталовкладень;

— створення методів автоматизованої роз'
робки норм і нормативів.

Революційні зрушення в таких галузях, як
мікроелектроніка та сенсорна техніка, а та'
кож надійна інтеграція отриманих даних з
прецизійними робочими знаряддями стають
поштовхом для нових розробок. Високотех'
нологічні пакети дозволяють машинам само'
стійно розпізнавати та складати перелік по'
точного стану робіт на полях, миттєво оціню'
вати наведену інформацію і цілеспрямовано
ініціювати необхідні дії управлінської струк'
тури щодо проведення диверсифікації діяль'
ності з метою забезпечення стійких конку'
рентних переваг як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
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