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Постановка проблеми. Передові компанії ставлять перед собою 

задачу максимально відцифрувати усі види діяльності. Це означає перехід 
від мануального ведення звітності у блокноті до комп’ютеризованого, до 

певної програми, яка надає правильні фактичні цифри результатів. Це дає 
поняття на якому рівні розвитку знаходиться господарство. Коли звіт 

формується вручну, що наразі є дуже частим і поширеним, важливу роль 
завжди відіграє людський фактор, бо людина – не обчислювальна машина, 

одна неправильна кома, невірно записана цифра і маємо невірні дані. 
Особливо це стосується бухгалтерської звітності, яка є надзвичайно 

кропіткою у ведені. Формування звітів та надання інформації може 
відбуватися щоденно, щотижнево, щомісячно, але у разі ведення 
розрахунків та записів вручну зростає ймовірність помилки, що веде до 

викривлення. Так впорядник може розраховувати на одні ресурси, а по 
факту мати зовсім інші. Чим більший бізнес, тим важливішим є ступінь 

контролю. Важливо тримати руку на пульсі, знати, які є залишки, які 
ресурси, як працюють люди, як іде виробництво. На практиці часто 

виникають помилки, які ведуть до некоректних рішень, і вони тим більше, 
чим менший контроль та облік.  Введення нових технологій в бізнес є 

способом звести до мінімуму подібні труднощі.  
Основні матеріали дослідження. На прикладі функціоналу програми 

Cropio можна зрозуміти наскільки комфортним та легким може стати 
ведення усіх виробничих процесів за рахунок імплементації нових 

технологій. Ця програма надає користувачу повну автоматизацію 
рослинництва, усіх здійснюваних агрономічних операцій.  Програма 
складається з трьох базових модулів: стан посівів, агрооперації (планування 

робіт), телематика (GPS-моніторинг) [1]. 
По-перше, важливим елементом виступають дрони, які за допомогою 

фото і відео зйомки контролюють вказані просторові ділянки цілий рік, 
здійснюючи заплановані обльоти. По-друге, важливим є контроль техніки, 

відслідковування як її актуального розміщення (який виробничий процес на 
якій ділянці поля вона виконує), так і загального відпрацювання за зміну чи 

за будь-який проміжок часу, який цікавить користувача. Можна 
відслідковувати її ефективність: скільки вона не була задіяна, скільки 

пропрацювала, чи не був механізатором порушений якийсь виробничий 
процес. По-третє, перевагою є здійснення контролю витрати палива, що є 

болісною темою в багатьох господарствах. Маючи вихідні дані про кількість 
опрацьованих гектар та час роботи тої чи іншої машини, 



унеможливлюються крадіжки паливно-мастильних матеріалів. Також варто 
відзначити, що завдяки цьому програмному забезпеченню відбувається 

виважений контроль за сівозміною, її легко складати, змінювати, 
відслідковувати тенденції на майбутнє. Не менш важливим є аналіз знімків 
зі супутників, які дають прогноз врожаю за кожною з культур, дозволяють 

відслідковувати ступінь дозрівання, слідкувати за усіма фазами вегетації, 
відслідковувати вплив обробок на стан полів. Маючи ці дані можна зробити 

аналіз, що саме вплинуло на зниження врожаю: неякісна сівба, неправильна 
чи несвоєчасна обробка, погодні умови тощо. Є змога перегляду матеріалів, 

отриманих з дронів, що веде до виявлення найбільш істотних недоліків у 
виробництві, що дасть змогу їх усунути і виведе виробництво на рівень 

максимальної ефективності. 
Наступна перевага може бути використана господарствами, які мають 

орендовані землі. Програма відображає усю інформацію про кожну з 
ділянок, їх кількість, термін оренди, кадастровий номер тощо. Також в 

програмі можна вибудувати план робіт на рік по всім видам діяльності, 
прописати графіки, терміни виконання, робочі завдання та вже потім 

відслідковувати їх виконання. Надзвичайно зручним є повідомлення про 
несправність якоїсь техніки, механізатор має змогу вписати причину, 
складність пошкодження агрегату, режим очікування і через який час він 

зможе повернутися до виконання своїх функцій. На довгострокову 
перспективу з’являється можливість проаналізувати ефективність 

автопарку, вирахувати доцільність використання певної одиниці техніки, 
зробити розрахунки про доцільність заміни старого обладнання на нове, 

якщо воно більше не є рентабельним.  
Також у Cropio є така функція як карта поля. Вона містить інформацію 

про всю його історію: що вирощували, як удобрювали, чим обробляли, який 
був врожай, коли сіяли, коли збирали тощо. Усе це може допомогти 

агроному проаналізувати допущенні при технологічних процесах помилки, 
щоб унеможливити їх в майбутньому. Дуже важливим є надання різних 

типів звітностей: по простою техніки, по її ефективності, кількості 
виконаних робіт за певний проміжок часу, скільки було оброблено  гектарів, 
використано палива. 

Висновки. Програма Cropio повністю закриває питання по контролю за 

робочими процесами у галузі рослинництва, який є необхідним для 

забезпечення найбільш якісного управління. Наше сторіччя – сторіччя 
нових технологій. Бізнес різних масштабів: малий, середній, великий в 

принципі завжди має на меті своє масштабування і подальший розвиток, 
який у сьогоденних реаліях неможливий без застосування передових 

систем. Важливо відцифровувати бізнес, це запорука успіху та продуманого 
менеджменту.  
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