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за рахунок грошових надходжень вщ реаль
зацп продукци кшцевому споживачевь
Вертикальна штеграцк сприяе стриманню зростання цш кшцевого продажу, що заоезпечуе становления сощальних аспекпв
гжнку без порушення економ!чних штерейв
-нртнер1в агропромислового виробництва.
При цьому, штегратор визначае вимоги для
*cix штегрованих ланок щодо мЫ мваци
шробничих витрат, еобтартост!, полшшення якосп й асортименту.
Економ1ко-правовий статус штегрованих
структур визначае його оргашзацшноеконом1чн1 форми. Можлив1 наступи! форми добровольно? штеграци: повна - юнуе за
рахунок засоб!в виробництва, як! належать
одному власнику; акцюнерна - формування
створюеться на акщонернш основ1; контра
к т а - ю ридичт особи штегруються на баз!

контракту; партнерська - формування, яке
базуеться на уснш домовленост! без доку
ментального шдтвердження; кооперативна
- формуеться i3 кооператив1в, створених
вщповщно до профшю (переробш, маркетингов1); громадська - являе собою нефор
мальна громадсыа об'еднання (сощальний
каштал).
Отже, шститут м!жгалузевих вщносин
найефектившше реал!зуеться через створення р!зних тигпв добровшьних штегрованих
об’еднань, як! забезпечують прямий зв’язок
м!ж ixHiMH учасниками, сприяють скороченню витрат та зб1льшенню прибутюв, формують економ!чну й фшансову стшкють
yciei' структури, протидпоть негативним
впливам ринкових процеав i в кшцевому
шдсумку забезпечують екв1валентн1сть обмшу в аграрнш сфер1.

Ш Розглянуто суттсть нееквгвапентностг м1жгалузевого обмту, запропоновано шляхи зменшення и негативного
отливу в аграрнш сфери
Ш Рассмотрена суть неэквивалентности межотраслевого обмена, предложены пути уменьшения ее негативного
шшяния на аграрную сферу.
Ш The article deals with the essence o f the non-equivalence o f interbranch exchange and suggests ways to reduce its negative
impact on the agricultural sector.
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Економ1чш прюритети поширення точнего
землеробств! в УкраШ
Тнноващйш зрушення в економщ! Украхни ниш набувають в!дпов!дних форм прояву
в аграрнш сфер!. Ускладнення умов вироб
ництва сшьськогосподарсько! продукци, деформацш структури землеробства, пору
шення
цшсност!
виробничо-екологоеконом!чно1 системи зумовлюють необхщшсть застосування передових метод!в оброб!тку Грунт!в, H O B ira ix технолопй вирощування с!льськогосподарських культур. У
зв’язку з цим на особливу увагу заслуговуе
проблема запровадження й поширення точ
ного землеробства, яке грунтуеться на викоЕкономжа АПК, 2012, №8

ристанн! геошформацшних технологш. Ця
система землеробства спроможна значно
пвдвищити продуктившсть земель, ефективн!сть виробництва сшьськогосподарсько-!
продукци, полшшити яюсть продовольства.
Також вона уможливлюе суттеве скорочення р!вня витрат ! гарантуе продовольчу безпеку краши, забезпечуе еколопчний захист
грунт!в.
Дослщження точного землеробства викликае неабиякий !нтерес у вчених. Цш
проблематиц!
присвятили
cboi
прац!
Н. Андреева, С. Ганначенко, В. Д!хтяр,
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Г. Мазнев, А. Христинко, О. Шубравська1
таш.
Вагомий доробок учених стосуеться
з’ясування зм1сту точного землеробства,
оцшки його переваг, визначення можливостей щодо оптишзацп виробничих процеЫв у
сшьському господарств1 Але актуальшсть
проблеми поширення точного землеробства
вимагае подалыпих наукових дослщжень.
Мета стати - конкретизувати основш
3MicTOBi характеристики точного землеробс
тва, висвтшти сучасш досягнення у його
розвитку, визначити економ1чш прюритети
ще! системи землеробства та з’ясувати умови i'i поширення в Укра&п.
Як правило, гад точним землеробством
розушють систему технологш вирощування
сшьськогосподарських культур, адаптовану
до мюцевих умов i ор1ентовану на одержан
ия запрограмованого врожаю з найменшими
витратами. Зважаючи на автоматизовану си
стему управлшня виробничими процесами й
чпко визначеш параметри технолопчних
операцш, деяга вчеш розглядають точне землеробство як систему менеджменту, що
спираеться на сучасш шформащйш техно
логи та дае можливкть приймати рацюнал ь т рппення з управлшня агроеконом1чним
потенщалом земл! щц час оргашзацп виробництва у рослинництв12. Отже, вщштною
ознакою точного землеробства слад вважати
гнучгасть оргашзацшно-управлшського мехашзму керування технолопчними операщями, яка дае змогу досягти надежно! ефективност! використання Bcix фактор1в виробнидтва, передуам земль
Конкретизуючи зм1ст точного землеробс
тва, вчеш вказують на використання «пер-

1 Андреева Н. Сельское хозяйство западных стран на постиндуст
риальном этапе развития / Н. Андреева // Мировая экономика и
международные отношения. - 2009. - № 7. - С. 91 - 96; Ганначенко С. Л. Ьшоващйш pecypco36epiraio4i технолоп!' в зсмлеробсш /
С. Л. Ганначенко II Економка АПК. - 2012. - № 1. - С. 99 - 103;
Дктяр В. Широкий вибф i повшьш змши / В. Дктяр // Агро Перс
пектива. -2011. - № 12 (141). - С.75 - 76; Мазнев Г. G. ГеошформацШш технологи в аграрному виробництш / Г. €. Мазнев // Еко
номка АПК. - 2011. - № 4. - С. 130 - 136; Христенко А. О. Про
блеми ефективност) точного землеробства / А. О. Христенко //
BicH. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С. 1 8 -2 1 ; Шубравська О. В.
1нноващйш трансформацп агропродовольчого сектора економки:
сетов! тенденцй та впчизняш peajiii / О. В. Шубравська // ЕконоMiKa i прогнозування. - 2010. - № 3. - С. 90 - 102.
2 Мазнев Г. £. ГеошформацШш технологи в аграрному виробницгBi / Г. е. Мазнев // Економка АПК. - 2011. - № 4. - С. 132.
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сошфшованих технологш»3, тобто техноло
гш шдивщуального характеру, яга opieHTcBani на нестандартний, винятковий об’екг :
його агроеколопчними, оргашзацшшшг
економ1чними характеристиками. За умов
точного землеробства таким ключовим нестандартним об’ектом вважаеться стан аг
роценозу певного поля, який дослщжують ;
npocTopi й чай за широким д1апазоном деференщйованих ознак (мюце розташувавн*
поля, його кош|нгурац1я, рельеф, вм!ст гуму 
су, забур’янешсть, кислотшсть грунту, н е явшсть поживних речовин, вологи, ф!тосгштарний стан тощо).
Таким чином, процес управлшня в умс вах точного землеробства значно ускладнкеться внаслщок постшно! мшливоеп багатьох вар1ативних характеристик об’егга
управлшня, який перебувае у стан! лише кероткостроково! стабшьност1 при визначенн.
параметр!в функцюнування.
1нформадк про вихвдш умови виконанн!
технолопчних операцш е основою для досггнення оптим!зацп виробництва. Cymicis
останньо! полягае у здшсненш технолопч
них операцш у режим1 найбшьшого сприяння вимогам бюлопчного потенщалу рослгь
заради досягнення високо! врожайносп. Прк
цьому зростання обсяпв виробництва мь-:
супроводжуватися зменшенням витрат. Огтим1 зацй виробництва сприяють точна cisci
регулювання бюлопчних nponeciB у груЕ~
за допомогою внесения мшеральних добрг*
надежно! концентрацп, постшний доглял z^.
поавами, IX живленням i захистом, яких досягають при використанш оптимально
норм розпилювання пестицвдв, гербщихя
фунгщнццв, а також своечасного та достгтнього поливу тощо.
Отже, головна мета запровадження точ
ного землеробства - це досягнення макс*
мально високих урожаТв при зменшенш за
трат завдяки бюадаптивним можливости*
сучасних високоточних агротехнологш.
Точне землеробство стало реальшстю j
багатьох крашах свпу в результата в!дпоб_:ного техничного забезпечення, ор1ентован:го на розвинуп комушкацшш зв’язки i тач3 Душко М. В. Агроекожмчне об1рунтування концепщй тем-сл пй вирощування сшьськогосподарських культур / М. В. Д у я *
Економка АПК. - 2007. - № 4. - С. 40.
Економка АПК, 20' I

шсть сприйняття шформацп. Ниш в систем!
ною, мобшьною. Вона спроможна автома
тично здшснювати гнучке оперативне
точного землеробства зад1яш глобальна позицшна система (GPS), що працюе в навнауправлшня технолопчними операц1ями заради полшшення якосп сшьськогосподарсьпшному режим^ контрольш наземш центри,
оагатофункцюнальна електронна сшьськоко1 продукцй.
господарська технпса, обладнана спещальниКомпашями провщних кра'ш свпу набуто
ми приймачами шформацшних повщомлень.
чималий досвщ щодо виготовлення тако!
сшьськогосподарсько! техшки. Наприклад,
GPS вюпочае в себе 24 супутники, яи оберкомпахйею “John Deere” розроблено спещатаються на шести навколоземних орб1тах на
льний прилад супутникового зв’язку - привщсташ 17-20 тис. км вщ 3eMJii. За допомоймальний пристрш ”Dgps-empftiger”. Притою «супутникових нав1гатор1в» визначаються географ1чш координата р1зних об’еюпв
ймач розшифровуе (декодуе) сигнали супутника й контрольно! станцп, за допомогою
наземних, водних, повпряних), а також
яких виправляються сигнали GPS i м1сце
встановлюються параметри ix руху (траектознаходження об’екта визначаеться точшше.
~ля руху, швидюсть просування, вщстеження
Система “Dgps”, розроблена компашею, налройденого шляху). U,i координата уточнюзиваеться “Starfire” та й можна встановлюоться за допомогою наземшн системи радювати на тракторах, комбайнах, польових почаяюв та контрольних станцш.
др1бнювачах i самохцдаих обприскувачах, а
Супугников1 зшмки земно! поверхш, що
також на причшних агрегатах. За цей винарозглядаються як дистанщйне зондування, i
хщ компанш одержала сертифшат Союзу
GPS глобального позицюнування поеднаш у
техшчного контролю1.
зюмп'ютерну геошформацшну систему
За допомогою систем супутникового
«ПС), яка дае можливкть узгоджувати шзв’язку можливе виконання роб1т з обробггэормащю про традицшш операцп з базами
ку грунту цшодобово, точне визначення траланих про в1зуальне розташування й поведь
eKTopii руху трактор1в, ххне паралельне вонку обраного об’екта. Таким чином Г1С дае
дшня, прискорення руху агрегата, змензмогу досить швидко здшснювати анагаз
шення витрат пально-мастильних матер1атевного явища, прогнозувати його динамшу.
л1в,
що можуть виникати внаслщок зайвого
“танувати параметри майбутньо! д!яльносп,
пересування.
здшснювати контроль за ii виконанням.
Французькою компашею ’’Kuhn” випусКомплексним результатом дкльносп Г1С
каеться лшшка Грунтообробно! технши, яка
сзщ вважати розробку карт земельних площ,
завдяки особливим конструкц1ям працюе з
nd ще 1накше називають електронними кар
високою продуктившстю, сприяе пщвищентами, просторовими даними, техшчними
ню врожайносп сшьськогосподарських
тарами або покриттями.
культур при збереженш агроном1чних власУ сшьськогосподарському виробництш
тивостей грунту. Зокрема, щею компашею
ПС уможливлюе розробку електронних
виробляються авалки точного насшневого
гарт сшьськогосподарських угщь з метою
вис1ву техшчних культур, яш можна викодослщження якосп грунт1в, здшснення мо
ристовувати при pismix технолопях обробь
ниторингу за станом рослин на обраних дь
тку грунту (традищйшй, мпнмальнш, ну.тянках, прогнозування урожайноеп сшьсьльовш). Також компашя виготовляе розкигогосподарських культур, своечасне попедач1 мшеральних добрив, як! гарантують тотедження про пересування пшдниюв, а тачн1сть дозування й р1вном!ршсть розподшу.
ш вщповщним чином коригування робота
Шведською
компашею
’’Vaderstad: льськогосподарсько! техшки з огляду на
Verken
АВ”
випущена
нова
високопродуквнзначеш Грунтово-юйматичш умови.
тивна нап1впричшна авалка ’’Tempo VaderСучасна технйса, що використовуеться за
stad”, яка не мае аналопв у CBiTi. С1валка
;*мов точного землеробства, обладнана елекпризначена для nociey техн1чних культур
тронними приладами, комп’ютерами, сис
темами керування та контролю GPS. Така
технпса е високопродуктивною, маловитрат1Савченко Л. Ринок техшки / Л. Савченко // Aipo6i3Hec сьогодш. 2010. -№ 1-2 (176 - 177). - С. 33.
=сзном!ка АПК, 2012, №8
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при швидкоеп руху 16-17 км/год. При цьому гарантуеться задана норма вшлву, глибина загортання та р!вном1рний розподш на
сшня у рядку. Контроль за якютю виаву
здшснюеться за допомогою сенсор1в виспву
насшня, яю встановлеш на кожнш вийвнш
секци Ывалки. Сенсори дають шформацйо
про середню кшыасть насшня на гектар,
вщстань м1ж насшням, появу двшншав,
пропуски насшня. Севалку також можна використовувати для паралельного внесения
гранульованих пестицидов i мшеральних до
брив1.
Новинкою сшьськогосподарсько! техшки
е самохщш обприскувач1 , яю випускае шмецька ф!рма ’’Dammann”. На обприскувач!
встановлено
систему
автоматичного
комп’ютерного контролю за регулюванням
норми виливу. До комп’ютера постшно надходить шформацш про проходження рвдини
через розпилювачь Вона швидко обробляеться, пор1внюеться i3 заданою нормою й у
раз! вщхилення коригуеться. KpiM того,
комп’ютер визначае mini показники роботи
обприскувача: оброблену площу, вилиту piдину, залишок рщини у баку, тиск, миттеву
норму виливу тощо. Обприскувач оснаще
ний також системою ’’Meteos AOS”, яка
включае в себе мобшьну метеостанцио,
з’еднану з бортовим комп’ютером. Метеостанщя фшсуе стан юйматичних умов: напрям i швидкють вггру, р1вень вологосп повпря, ступшь сонячно! рад1аци, температуру
повггря. На niflCTaei цих даних за допомо
гою програмного забезпечення визначаються умови для розпилювання з метою досягнення надежного осаду крапель.
Заруб1жними ф1рмами ’’Netafirm” (1зра1ль), ’’Eurodrip” (Грец1я), ’’Siplast” (Францк)
розробляються та запроваджуються системи
крапельного зрошення, як! повшстю автоматизоваш. Bci технолопчш операцй щодо по
ливу, внесения добрив, фшьтраци, очищен
ия води виконуються за допомогою
комп’ютера. BiqoMi у с в т виробники дощувально'1 техн1ки ф1рми ’’Bauer”, “Valmont Ir
rigation” створили системи групово1 роботи
машин i3 керуванням i3 базових станцш.
Вони дають змогу контролювати одночасно
' Зшченко С. Швидко i точно - Темпо / С. Зшченко // Агро Перс
пектива. -2 0 1 1 .-№ 10(132). —С. 83.
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вщ 1 до 100 дощувальних установок за до
помогою виносних панелей керування, а та
кож за допомогою мобшьного телефону2.
Застосування TexHiKH, обладнано1 систе
мами автоматизованого управлшня i конт
ролю, засобами космйчно? навйаци, зумовлюе значне полшшення результата еконоMi4HO*i дгяльноеп сшьськогосподарських
пщприемств у pa3i використання технологш
точного землеробства. Так, за умов точно!
авби витрати насшня скорочуються в 1,5-2
рази. При улырамалооб’емному обприскуванн1 внесения пестицщцв зменшуеться у 2
рази. При точному дозуванш потреба у Miнеральних добривах знижуеться на 20-25%.
Визначення читай' траекторп руху сшьсько
господарсько! техшки та оптим1зацк ii пересування дають змогу скоротити витрати
нафтопродукта у 2,5 раза на 1 га. Завдяки
точному землеробству, яке використовуеться у розвинутих кра'шах ceiTy з 80-х роюв
минулого стол1ття, досягнуто значне пщвищення врожайноеп сшьськогосподарських
культур. Наприклад, урожайшсть зернових
у цих крашах перевищуе 80 ц/га, цукрових
буряк1в - 700, картошп - 420 ц/га3.
Використання високоточних технологш
сприяе полшшенню якостг сшьськогоспо
дарсько! продукци, яке досягаеться завдяки
зменшенню пошкодження зерна i його втрат
при збиранш врожаю, а також надежному
х1м1чному захисту рослин вщ шкщниюв,
комах, бур’яшв, узгодженому з вимогами
еколопчно! безпеки продовольства.
Точн1 технологи, сполучеш з вщповщним
застосуванням техшки, можна розглядати як
зас1б збереження й пщвшцення родючоеп
грунта, як один 1з вар!анта досягнення l'x
еколопчно1 захищеносп. Застосування сис
теми точного землеробства супроводжуеться суттевим пщвищенням р1вня оргашзацй
виробництва, посиленням координацп дш
виробничих ланок, виваженою аргументовашстю планових розрахунюв стосовно виконання технолопчних процесАв.
В УкраШ точне землеробство поки що не
набуло надежного поширення. Cnocrepiraеться лише його фрагментарне запрова2 Пивовар В. Дощ замовляли? / В. Пивовар // Агроб1знес сьогодш.
-2010. -№ 11 (186).-С . 43.
3 Д1хтяр В. Широкий виб1р i повшьш змши / В. Дктяр // Агро
Перспектива. - 2011. - № 12 (141). - С. 76.
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жжения. Шонером розвитку точного земле
робства в нашш крапп вважаеться СТОВ
«Дружба Нова» на Чершпвщиш, до складу
кого входить 16 господарств.
Компанш обробляе 50 тис. га земл! у семи
ггйонах обдаст!. У 2010 рощ валовий обсяг
щюбництва продукци «Дружби Ново!» дои г 260 млн грн1.
Поширенню точного землеробства зава«зють слабка матер!ально-техшчна база
-зського господарства, занепад вйчизнясшьськогосподарсысого машинобудуобмежешсть науково-дослщних розхоэк у царит створення принципово нових
пчних засоб1в, неввдпрацьовашсть ринзх форм матер1ально-техшчного забез>№мня сшьськогосподарських пщпринедостатнга р1вень платоспроможно-

готовленням ушфшованого сшейства самохщних зернозбиральних комбайшв.
Слщ додати, що впчизняш виробники
сшьськогосподарсько! техшки, незважаючи
на труднопц, продовжують самостшно працювати над створенням передово! високоточно! техшки й мають у цш царит певш здобутки. Прошоструемо це на прикладах.
Завод технолопчного обладнання ВАТ
«Тодак» у Киев! виробляе авалки точного
BHciey типу «Мультикорн». Мале спшьне
науково-виробниче пщприемство «Клен» у
Луганську пропонуе Свалки амейства
«Клен» з мшропроцесорним керуванням i
контролем BHciey насшня.
У Швденноукрашськш фшп УкрНДШВТ
iM. Погоршош пройшов випробування дощувальний агрегат «ДЦА-100Т», оснаще
ний автоматичною системою керування. У
: irpapii'B.
результат! випробування визнано, що вш
3 метою подолання несприятливих умов
мае крапп якюш та експлуатац!йно-техн!чн!
зняш виробники сшьськогосподарсько!
показники nopiBHEHO з дохцувальною уста
та селяни вдаються до альтернативновкою “Monostar BMS-100” австр!йсько!
BapiamiB розв’язання юнуючих проф!рми ’’Bauer”, яка використовуеться ниш
для зрошення у Миколшвськш i ХерсонсьПередус!м збшьшуеться iMnopT висококш областях. При цьому наш агрегат дешеI заруб!жно! техшки. Щор1чно в Укравший.
нзозиться до одн!е! тисяч! зернозбиральМасовий перехщ до точного землеробст
мшбайшв, близько двохсот обприскува в Украйй вимагае розв’язання низки про
Зростання продажу iMnopTHoi техшки
блем. На нашу думку, ключовими з них слщ
ло до формування масштабних дилервважати так!:
мереж продажу, гарантшного й сервь
створення техшчних, оргашзащйних,
обслуговування машин, що дало змогу
економ!чиих умов для вщновлення й розви
аграр1ям використовувати новь
тку в!тчизняного сшьськогосподарського
технжу з гарантами надежно! працеДистриб’ютори великих заруб!жмашинобудування;
налагодження диференцшованого виробшмпашй активно залроваджують марництва
сшьськогосподарсько! техшки на ос
»Bi схеми продажу техшки, проводят»
нов! актив!зацй НДДКР i доведения одержаокази, стають учасниками навчальних результата до стад!! експериментально—еншпв, агровиставок, дшв поля тощо.
го запровадження;
И~шценню р1вня забезпеченоеп в1тчизпосилення маркетингово! д!яльност! на
-ipapiiB техшкою для точного землеринку високоточно! технпси;
також сприяе створення на територп
пщвшцення за!нтересованост! аграри'в у
спшьних пщприемств i3 заруб1жвпровадженн! й використанш високоточних
ггрмами. Так, у 2009 рощ було ствотехнологш.
о й ьн е пцщриемство на 6a3i ХерсонРозв’язання цих проблем у свою чергу
жашинобуд1вного заводу i бшорусьпотребуватиме:
республшанського уштарного пщприрозробки нових мехашзм!в фшансового
Томсшьмаш». На шдсташ укладено!
забезпечення аграрного сектору економйш
;л1льне пщприемство займаеться вита галуз! с!льськогосподарського машино
будування;
chudovo. org // stov - druzhba - nova.
АПК. 2012, №8
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визнання прюритетноси фшансування
науково-дос.'пдних розробок, актив1зацй шновацшно! дйшьностц
розвитку м1жнародного сшвробггництва з
провщшши компашями с.в1ту, що працюють
за системою технологш точного землеробс
тва, запозичення передового досввду аграрнв
заруб1жних кра!н;
постшного мониторингу за станом свггового й впчизняного ринк!в сучасних техшч
них засоб1в для сшьського господарства, належного анал1зу риншв i визначення майбуTHix напрям!в i'x розвитку;
вщпрацювання шституцшних засад матер1ально-техшчного забезпечення аграрного
сектору економжи тощо.
3 метою практичного вирйнення поставлених завдань вченими пропонуеться широ
кий спектр вщповщних заход!в. До них, зокрема, можна вщнести:
створення корпоративних об’еднань, пщприемств-флагмашв, фшансово-промислових груп у галун впчизняного машинобудування заради активного залучення швестицш, концентрацп фшансових pecypciB на
прюритетних напрямах розвитку ще! галузц
перегляд юнуючих фшансових схем надходження сшьськогосподарсько! техшки в
аграрний сектор. Зокрема, вдеться про бажане скорочення операцш за державним лизин
гом (внаслщок дорожнеч! таких поставок) i
запровадження програм техшчного забезпе
чення сшьгоспвиробшшв через мехашзм чаctkoboi компенсацн !х витрат державою;
гарантування серв1сного обслуговування
технйших засоб!в, створення мереж1 ремонтно-сервкних шдприемств;
створення розгалужено! дилерсько! ме
реж! для прискорення реал!заци в1тчизняно1

сшьськогосподарсько! техшки, започаткування дояльносп регюнальних маркетингових техшчних центр!в;
сприяння пщвищенню доход!в аграрй'в за
допомогою удосконалення щново!, кредитH01, амортизацшно!, податково! полггики.
Отже, анал1з поставлено! проблеми
уможливлюе зробити так1 висновки:
1. Точне землеробство е одним i3 провщних напрям1в сучасного розвитку сшьського
господарства, який забезпечуе належну
яюсть та ефектившсть виробництва сшьсь
когосподарсько! продукцп, гарантуе оптимальшсть витрат, ч!тюсть, програмовашсть
технологйших процесдв, сприяе еколопчному захисту группе i досягненню еколопчно!
безпеки продовольства.
2. Розвиток точного землеробства потребуе належно! науково-дослцщо!, експериментально! та техшчно! бази для системно! реайзацй можливостей геошформащ йних
технологш.
3. Перехщ до точного землеробства неможливий без комплексного розв’язання
низки проблем, яш стосуються вщпрацювання й удосконалення заход1в регуляторно!
полггики держави.
4. Поступове розширення меж точного
землеробства в Украпй можна прискорити,
спираючись на свггов! досягнення та м1жнародне сшвробтшцтво з аграрйши провщних кра!н свпу.
5. Швидюсть освоения високоточних
технологш значною м1рою залежатиме вщ
р1вня шновацшно! дйшьносп, мщносп фй
нансово! бази i мехашзм1в мотивацшного
впливу на вггчизняних виробниюв сшьськогосподарсько! техшки й пращвниюв аграр
ного сектору економжи.

Ш Розглянуто сутшсть i характерш риси точного землеробства. BuceinvieHO економ\чт переваги застосування висо
коточних технологш у сыъсъкому zocnodapcmei. Визначено напрями реформування агропромислового виробництва, спроможт прискорити поширення точного землеробства в УкраХт.
Ш Рассмотрены сущность и характерные черты точного земледелия. Освещены экономические преимущества при
менения высокоточных технологий в сельском хозяйстве. Определены направления реформирования агропромышленного
производства, позволяющие ускорить распространение точного земледелия в Украине.
Щ The essence and characteristic features ofprecision farming are considered. The economic advantages o f high technologies
in agriculture are reflected. The directions o f the reform o f agricultural production, able to accelerate the spread o f precision
farming in Ukraine, are defined.
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