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Для ефективного розвитку підприємства, необхідно розглядати 

управління як цілісний комплекс різних, але тісно взаємопов’язаних 

завдань, яке потребує оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. 

Впровадження інформаційних систем у процес управління 

підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а, 

отже, здатність зайняти найбільш вигідну позицію на сучасних 

промислових підприємствах, що постійно змінюється та формується 

під впливом різноманітних факторів. Сьогодні, інформаційні системи 

дозволяють здійснювати інтелектуальний аналіз та поглиблене 

опрацювання даних щодо виокремлення основних шляхів прийняття 

подальших рішень, приймаючи рішення в умовах дефіциту інформації 

або її надлишку, в обмежені часові терміни або в ситуації 

неможливості. До вагомих бар’єрів активізації інноваційної діяльності 

відносять переважно перешкоди пов’язані з формуванням 

інтелектуального капіталу: недостатня чисельність кваліфікованого 

персоналу, нестача технологічної та ринкової інформації, 

нерозвиненість інноваційної інфраструктури [1-3]. 

Недостатній розвиток інновацій у сучасному агропромисловому 

комплексі є очевидним, і зумовлено це різними за своєю економічною 

і соціальною суттю чинниками. Спробуємо класифікувати ці чинники 

в залежності від їхньої природи. Природньо-історичні чинники: значна 

залежність технологій виробництва в АПК від складних природньо-

кліматичних і погодних умов [4]; культурне та технічне відставання 

АПК від промисловості, села від міста, яке склалося історично; місце 

сільського господарства в системі суспільного розділу праці, при якому 

у міру розвитку індустріальних технологій дедалі більша частина його 

основних та оборотних засобів відтворюється в промисловості, тому 

НТР повинна була перш за все охопити промисловість, а вже потім 

сільське господарство; складність агровиробництва, необхідність 

створення цілого комплексу різноманітних автоматичних систем 

машин і знарядь в залежності від видів рослин та порід тварин, 

особливостей природно-кліматичних умов; більш пізній розвиток 

біології, генетики, хімії та інших наук, від яких залежить НТР в 

сільському господарстві [5-7]. Сучасний ринок IT пропонує рішення 

практично для будь-якого виробництва, починаючи, наприклад, від 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/conf/materialy/
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/


Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі 

 

408          Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 

вирощування пшениці й кінчаючи виготовленням різноманітних 

продуктів її переробки.  

Однак для кожного такого рішення є обмеження по мінімальному 

розміру підприємства, у рамках яких впровадження буде ефективним. 

Активність підприємства на ринку ІТ залежить від: виробничого 

потенціалу, що характеризує загальний стан виробництва (спад, 

підйом) і, як наслідок, актуальність потреби підприємства в 

інформатизації;  наявності інвестицій, кількість і структура яких (довго 

терміновість проектів) визначає потенціал підприємств як замовників 

ІТ, а також вибір типу інформаційних систем – систем, націлених на 

оптимізацію технологій виробництва (наприклад, САПР) і(або) систем, 

призначених для оптимізації керування підприємством (Управлінські 

ІС). При відсутності достатнього фінансування інформатизація, як 

правило, починалася із САПР. Наступний крок, що йде далі – масове 

впровадження інформаційних систем керування ресурсами 

підприємства в цілому. Як правило, ці підприємства прагнуть до 

максимальної відповідності їхньої діяльності світовим стандартам. 

Впровадження автоматизованих логістичних рішень у діяльність 

аграрних виробників дозволяє досягти економії витрат паливно-

мастильних матеріалів та робочого часу вже в перший місяць роботи. 

Сучасні логістичні рішення дозволяють здійснити можливе врахування 

фактору погодних умов: деяку продукцію оптимально збирати в суху 

погоду; іншу – після дощу, а деякі види продукції – після легкого 

приморозку, оскільки це впливає на їхні якісні характеристики. 

В Україні уже з’являються ІТ-компанії, які обирають агросферу 

основним профілем своєї діяльності і сконцентровуються саме на 

рішеннях для цього бізнесу IT й автоматизовані системи управління в 

АПК у першу чергу повинні бути спрямовані на вирішення наступних 

завдань: у галузі планування – прискорення переходу на більш 

досконалі методи планування виробництва, закупівель продукції та 

матеріально-технічне забезпечення господарств на основі 

прогресивних нормативів, що відповідають вимогам пропорційного і 

збалансованого розвитку агропромислового виробництва; оптимізацію 

структур господарських галузей, посівних площ, складу основних 

засобів, розподілу капіталовкладень; створення методів 

автоматизованої розробки норм і нормативів; у рослинництві – 

раціональне використання земельних фондів, прогнозування врожаю, 

якісне вдосконалення селекційної і сортовипробувальної роботи, 

розробку й реалізацію інтенсивних технологій виробництва різних 

культур.  

До основних напрямків прискорення й підвищення ефективності 

науково-технічного прогресу АПК на сучасному етапі можна віднести: 

концентрацію зусиль аграрної науки на найбільш пріоритетних 

напрямках, здатних прискорити рішення поставлених перед галуззю 
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технічних, науково-технологічних і соціально-економічних завдань; 

більше широке використання об'єктів інтелектуальної власності в 

аграрному виробництві з урахуванням реалізації прав на об'єкти 

інтелектуальної власності при вступі країни у СОТ; удосконалювання 

економічного механізму функціонування аграрних наукових 

організацій з метою забезпечення раціонального включення науково-

технічного блоку в процес ринкового реформування аграрного сектору; 

формування інформаційно-консультаційної служби АПК для сприяння 

підвищенню ефективності розвитку аграрного виробництва й 

поліпшенню соціально-економічних умов життя на селі за допомогою 

поширення нових знань і освоєння досягнень науки й техніки у 

виробництві; розвиток підприємництва в науково-технічній сфері АПК 

і формування на цій основі нових організаційних структур для 

здійснення науково-технологічної й інноваційної діяльності; 

удосконалювання керування науково-технічною діяльністю з 

урахуванням переходу від адміністративних до демократичних 

процедур керування й розширення самостійності наукових організацій; 

поглиблення міжнародного науково-технічного співробітництва 

шляхом активної участі в роботі міжурядових і міжвідомчих угодах. 
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