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Розглянуті основні напрями впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в галузі рослинництва 
України. Визначено переваги застосування інноваційно-комунікаційних технологій. Виявлено, що найбільш 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Успішне функціонування сільсько-
господарських підприємств як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках в умовах 
функціонування сьогоденної жорсткої конку-
ренції неможливе без застосування сучасних 
інноваційно-комунікаційних технологій. 

В аграрній сфері економіки нашої країни 
розвиток інноваційної діяльності занепадає 
внаслідок кризи, що спричинена військовими 
діями, зменшення ринків збуту продукції, 
недосконалості законодавчої бази, недостат-
ності державного стимулювання інноваційної 
діяльності, обмеженості внутрішніх і зовніш-
ніх джерел фінансування інновацій та немож-
ливості їх швидкої мобілізації, низького рівня 
інвестиційної привабливості галузі, а осо-
бливо відсутності інновацій та сучасних тех-
нологій виробництва і вирощування сільсько-
господарської продукції. 

Актуальність дослідження інноваційної 
діяльності сільськогосподарського підпри-

ємства зумовлена посиленням конкурентної 
боротьби на ринку продуктів харчування та 
інтеграцією України в міжнародний еконо-
мічний простір, що зумовлює необхідність 
формування інноваційної моделі розвитку 
сільського господарства, особливо його 
експортоорієнтованих галузей. Перед агро-
виробниками всього світу стоїть завдання 
збільшення врожайності в умовах обме-
жених ресурсів. Ці два фактори сприяли 
залученню в агросферу IT-технологій. Впро-
ваджувати інновації можна на всіх етапах 
виробництва продукції, від планування 
оранки землі до поставок готового продукту 
в точки продажу [10].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням інноваційних технологій 
у сільському господарстві займалося багато 
вчених. Зокрема, І.І. Вініченко досліджено 
теоретичні основи, стан та пріоритети іннова-
ційної діяльності сільськогосподарських під-
приємств та виявлено інноваційні можливості, 
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параметри та характеристики інноваційного 
потенціалу аграрного виробництва, обґрунто-
вано напрями активізації інноваційної діяль-
ності аграрних підприємств [2].

В.Д. Залізко проведено аналіз сучасного 
стану і наявних перешкод активізації впрова-
дження інформаційно-комунікаційних техно-
логій у сільській місцевості в контексті зміц-
нення базових соціальних, екологічних та 
економічних показників сільських територій. 
Автором наведено класифікацію напрямів 
упровадження та видів інформаційних тех-
нологій з погляду соціоекономічної ефектив-
ності їх використання в межах сільських тери-
торій і вказано потенційні шляхи вирішення 
наявних проблем у зазначеній галузі [7].

О.В. Гранат висвітлено підходи до про-
блеми впровадження інновацій підприєм-
ствами аграрного сектору на базі комуні-
каційних систем та технологій, визначено 
зв'язок між поширенням інновацій та розви-
тком комунікаційних систем як середовища 
розповсюдження інформації, необхідної для 
забезпечення діяльності підприємств аграр-
ного сектору [4].

В. Білінською проаналізовано особли-
вості новітніх технологій ведення сільського 
господарства, висвітлено основні проблеми 
та можливості розвитку сучасних іннова-
ційних технологій у всіх секторах аграрної 
сфери та запропоновано шляхи подолання 
кризового стану інноваційно-технологічного 
забезпечення сільськогосподарських під-
приємств, діяльність яких спрямована на 
динамічний розвиток сільського господар-
ства України [1].

Є.Є. Савицький дослідив сутність, зміст та 
особливості інноваційних технологій аграр-
них підприємств; вивчив проблематику їх 
систематизації і класифікації, а також про-
аналізував сучасний стан їх упровадження в 
українському аграрному секторі, результати 
впровадження інноваційних технологій у прак-
тичну діяльність аграрних підприємств остан-
німи роками; визначив слабкі місця їхньої 
інноваційної діяльності та окреслив перспек-
тивні напрями подальшої роботи [8].

В.В. Готра здійснено аналіз сучасного стану 
інноваційного розвитку аграрного сектору 
України, вказано на особливості інноваційної 
діяльності держави у сфері АПК, розглянуто 
основні причини та чинники уповільнення 
інноваційного розвитку вітчизняних агропро-
мислових підприємств. Автором наведено 
шляхи підвищення інноваційної активності 
аграрної сфери [3].

М.М. Дорош-Кізим, О.О. Дадак, Т.С. Гачек 
розглянули інновації в аграрному секторі 
України в контексті розвитку європейської 
інтеграції [6].

Є.М. Данкевич, В.Є. Данкевич проаналі-
зовано сучасні тенденції аграрного виробни-
цтва. На прикладі інтегрованих підприємств 
розглянуто особливості впровадження євро-
пейських геоінформаційних технологій управ-
ління в галузі рослинництва [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте відсутній комп-
лексний аналіз сучасної інформаційно-кому-
нікаційної кон’юнктури в українському рос-
линництві.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд основних 
напрямів упровадження інноваційно-комуні-
каційних технологій в галузь рослинництва 
України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нині за обсягом експорту продуктів 
сільського господарства Україна   у світових 
лідерах. Проте інтенсифікація сільського 
господарства відбувається досить повільно. 
Вона охоплює переважно рослинництво 
(зокрема, середня урожайність зернових 
зросла з 19,4 ц/га у 2000-х рр. до 46,1 ц/
га у 2016 р.), тоді як тваринництво останні 
25 років перебуває у глибокій кризі (зокрема, 
поголів’я крупної рогатої худоби за період 
2000–2016 рр. зменшилось у 2,6 раза). Тоді 
як в аграрній галузі Австралії, Ізраїлю, США, 
Канади та Нідерландів широко використову-
ють IT-рішення, відсоток проникнення висо-
ких технологій в агросекторі України поки 
що досить низький. Збільшення урожайності 
забезпечується в основному за рахунок 
збільшення кількості мінеральних добрив 
(під урожай 2000 р. було внесено 281,9 тис 
тон мінеральних добрив, під рекордний уро-
жай 2016 р. – 1728,9 тис тон ). 

Наприклад, у Франції з порівнянною пло-
щею сільськогосподарських угідь і співмір-
ним з українським обсягом експорту зерно-
вих культур останні 2017 р. становили лише 
8,9 млрд евро доданої вартості у сільському 
господарстві, тоді як вино – 10,4 млрд, фруктів, 
овочі, картопля – 7,7 млрд, м’ясо – 11,3 млрд, 
молоко – 10,2 млрд [15] (Institut national de la 
statistique et des etudes economiques, 2017).

У 2014–2017 рр. на вітчизняному агроринку, 
на думку експертів, популярне таке рішення, 
як упровадження систем точного землероб-
ства, суть яких полягає в тому, що для отри-
мання з певного поля максимальної кількості 
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якісної та водночас дешевої продукції для всіх 
рослин цього масиву слід створити однакові 
умови росту і розвитку без порушення норм 
екологічної безпеки [14].

Точне землеробство – це комплексна 
високотехнологічна система сільськогоспо-
дарського менеджменту, що включає в себе 
технології глобального позиціонування (GPS), 
географічні інформаційні системи (GIS), тех-
нології оцінки врожайності (Yield Monitor 
Technologies), технологію змінного норму-
вання (Variable Rate Technology) і технології 
дистанційного зондування землі (ДЗЗ) [12].

Різні елементи точного землеробства, за 
статистичними даними, у США використо-
вують понад 80% фермерів, у Німеччині – 
70%. Європейські фермери елементи точ-
ного землеробства застосовують навіть на 
0,5 га, тому що у них є можливість брати 
дешеві кредити на 20–30 років під заставу 
своєї ділянки. Кошти на точне землеробство 
повертаються швидко. Більшість інвестицій 
окупаються вже протягом першого маркетин-
гового року.

Майже 90% господарств, котрі спробували 
технології, пов’язані з точним землеробством, 
продовжують впроваджувати і наступні його 
елементи [13]. 

Завдяки упровадженню систем точного 
землеробства досягається висока рентабель-
ність сільськогосподарського виробництва. 

За прогнозами, світовий ринок точного зем-
леробства до 2025 року досягне $10,23 млрд і 
щороку буде рости на 16% [11]. Не є винятком 
Україна, оскільки вона є аграрною державою.

За даними асоціації Українського клубу 
аграрного бізнесу, точними технологіями сьо-
годні покриті не більше 15% українських сіль-
госпугідь. Обсяг ринку точного землеробства 
в Україні становить приблизно $60‒70 млн. з 
урахуванням обладнання, яке йде в комплекті 
з технікою, додаткового обладнання, різних 
навісів на агрегати і техніку, сервісів, послуг, 
програмних продуктів, дронів (за даними ком-
панії SmartFarming) [11].

Найбільш розповсюдженими технологіями, 
що ввійшли до топ-10 технологій точного зем-
леробства в Україні, є GPS-системи і GNSS-
навігація, мобільні аксесуари для контролю 
за посівами, дрони, роботи і керована техніка. 

Сьогодні в Україні упровадження точного 
землеробства застосовується переважно у 
великих агрохолдингах, що зумовлено вели-
кою вартістю та складністю впровадження. 

В Україні першою компанією, яка роз-
почала системне впровадження техноло-

гій точного землеробства у виробництво, 
була компанія СТОВ «Дружба-Нова», яка 
в 2013 році стала частиною агрохолдингу 
“KERNEL Україна». Сьогодні в компанії 
впроваджено та випробувано цілу низку 
інноваційних та нових елементів точного 
землеробства, що становить 95% оброблю-
вальних площ. Це такі технології, як сучасні 
технології обстеження ґрунту, використання 
ГІС, технології змінного висіву насіння 
і диференційованого внесення добрив, 
контроль погодних умов на полях, викорис-
тання ДЗЗ і багато іншого, що тільки почи-
нає впроваджуватись в Україні.

Одним із передових підприємств точного 
землеробства в Україні є холдинг «Сварог 
Вест Груп», де воно впроваджено на всіх 
землях цього підприємства, а це близько 
80 тис. га. 

Також на фермерському господарстві 
«Світанок», що знаходиться у Сумській 
області, практикується нульовий обробі-
ток уже 12 років на 3,5 тис. гектарів. Гос-
подарство застосовує цілий комплекс еле-
ментів точного землеробства. За 10 років 
переконалися в ефективності стрічкового 
внесення добрив (4 продукти за 1 прохід). 
Загалом вдалося досягнути 30-відсоткової 
оптимізації на використанні добрив. Еконо-
мічна ефективність рослинницького вироб-
ництва у господарстві зросла щонайменше 
на 15% [11].

Найпростішим і цілком доступним еле-
ментом точного землеробства, який можна 
використовувати в будь-якому господарстві, 
є застосування навігаційних приладів пара-
лельного водіння агрегатів. Все більше гос-
подарств України мають можливість оцінити 
переваги такої техніки під час виконання 
польових робіт [14].

Технологія паралельного водіння досить 
швидко окуповує витрати на впровадження, 
це може бути один-два сезони. Виходячи з 
досвіду господарств Європи, прибавка вро-
жайності в такому разі становить від 10 до 
20% залежно від ґрунтово-кліматичних умов, 
економія добрив ‒ від 5 до 20% [14]. Також 
економиться паливо за рахунок виконання 
систем паралельного водіння.

Надзвичайним попитом користуються 
GPS-трекінг техніки і контроль за викорис-
танням палива [9].

Ці технології дають можливість збільшити 
врожайність та знизити собівартість продук-
ції завдяки скороченню витрат на паливо, 
насіння і добрива. Багато таких інструмен-
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тів окуповуються вже в перші роки викорис-
тання, а надалі починають приносити додат-
кову вигоду або заощаджувати гроші, час та 
зусилля.

GPS-моніторинг допомагає контролювати 
пересування транспорту, витрати палива. 
Запобігає крадіжкам продуктів Застосовуючи 
подібні системи в сільському господарстві, 
можна істотно збільшити ефективність вико-
ристання ресурсів і поліпшити оптимізацію 
виробничих процесів [11].

Система позиціонування в реальному 
часі (RTK) сприяє максимальній точності 
польових робіт. Забезпечується високий 
рівень повторюваності, що дуже важливо 
під час проведення таких тонких процесів, 
як формування грядок, посадка просапних 
культур і культивація [11]. 

Технологія eFarmer дає змогу ефективно 
управляти робочим процесом за допомо-
гою смартфона. За допомогою цієї техноло-
гії можна прямо на смартфоні створювати 
польові журнали і звіти. Надалі всі деталі 
робочих процесів, такі як оброблена площа 
полів, пройдена технікою відстань, тип опера-
ції, витрачений час і матеріали, автоматично 
додаються до польового журналу і зберіга-
ються у хмарний сервер [11]. 

Агрометеорологія допомагає визначити 
умови, які найбільше підходять для прове-
дення конкретних робіт. Як приклад можна 
навести систему MeteoTrek, призначену для 
збору даних про погодні умови і передачі цієї 
інформації по GPRS-каналу. За допомогою 
цієї метеостанції можна виміряти температуру 
і вологість повітря, швидкість і напрям вітру, 
кількість опадів, атмосферний тиск, темпера-
туру ґрунту, а також інтенсивність сонячного 
випромінювання. MeteoTrek працює авто-
номно і цілодобово: живлення здійснюється 
від сонячної батареї, а за відсутності соняч-
ного світла – від вбудованого акумулятора. 
Отримана інформація обробляється за допо-
могою спеціальної програми і передається на 
сервер. Моніторинг цих показників допомагає 
вибирати оптимальний термін посіву і поливу, 
визначити необхідну кількість добрив і засо-
бів захисту, а також правильний час для їх 
внесення [11]. 

В Україні є доволі передові господарства, 
агрохолдинги і навіть фермери, що знають 
про конкурентні переваги, які можна отримати 
від упровадження IT-технологій, і успішно 
застосовують їх на практиці.

«Forbes Україна» визначив рейтинг 
інноваційних компаній України на підставі 
експертних оцінок. До рейтингу увійшли 
20 інноваційних компаній України, з яких 
чотири – аграрні. Це:

1) ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яке 
посіло восьме місце в списку з індексом інно-
ваційності 54,2. На думку Forbes та запроше-
них ним експертів, «МХП» – одна з небагатьох 
агрокомпаній в Україні, які впроваджують гео-
інформаційні системи (ГІС) для управління 
земельним банком;

2) ТОВ СП «Нібулон» зайняло в рейтин-
говому списку 15 місце з індексом інновацій 
43,8. На ТОВ СП «Нібулон» налагоджено най-
ефективнішу, безпечну та інноваційну судно-
навантажувальну систему в межах морської 
галузі. Компанією впроваджені принципово 
нові технічні рішення щодо удосконалення 
процесу сушіння сільськогосподарської про-
дукції із застосуванням енергозберігаючих 
технологій; 

3) корпорація «Сварог Вест Груп» отри-
мала індекс інновацій 41,17 та опинилася у 
списку на 18 місці. «Сварог Вест Груп» активно 
інвестує в інноваційні розробки у сфері ІТ- та 
біотехнологій. Компанія впроваджує техно-
логічні інновації управління агрохолдингом в 
режимі реального часу, розроблені в межах 
власної повномасштабної програми Precision 
Agriculture Technology.

4) компанія «Кернел» – провідний у світі 
та найбільший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії. Сьогодні в ком-
панії реалізовується масштабний проект 
#DigitalAgriBusiness – IT-проект глобальної 
автоматизації процесів виробництва. 

Висновки із цього дослідження. Аналіз 
показав доволі обмежений рівень впрова-
дження ІКТ в галузь українського рослинни-
цтва. Точними технологіями сьогодні покриті 
не більше 15% українських сільгоспугідь. 
Поширення набули найбільш прості техно-
логічні складники систем точного землероб-
ства: GPS-системи і GNSS-навігація, мобільні 
аксесуари для контролю за посівами, дрони, 
роботи і керована техніка, які здебільшого 
використовуються не системно, а відокрем-
лено один від одного. 

На відміну від європейських аграрних інду-
стрій з можливістю впровадження ІКТ вже на 
рівні малих підприємств, в Україні лідерами 
у цій сфері є великі агрохолдинги, ймовірніо, 
через більші фінансові можливості. 
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