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BI-ДОДАТКИ ЯК СКЛАДНИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BI APPS AS INGREDIENTS OF DIGITALIZATION  
AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF FARM BUSINESSES

Анотація. Статтю присвячено висвітленню 
переваг упровадження і застосування BI-до-
датків як складників цифровізації та її впливу 
на ефективність сільськогосподарського ви-
робництва. Рівень конкуренції на ринку сіль-
ськогосподарської продукції спонукає суб’єк-
тів підприємницької діяльності до пошуку 
нових та ефективних шляхів зниження собі-
вартості виробництва і зростання економічної 
ефективності функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств. У статті цифровізація 
представлена як сучасний чинник ефектив-
ності виробництва у сільськогосподарському 
секторі економіки. Складником процесу циф-
ровізації є застосування засобів сучасної біз-
нес-аналітики (BI-додатків), які допомагають 
у прийнятті управлінських рішень та контролі 
над їх виконанням. Наведено концепцію ро-
боти BI-додатку, принцип взаємодії користу-
вача інформації з BI-додатком. Відповідно до 
центрів фінансової відповідальності у сіль-
ськогосподарських підприємствах визначено 
виробничі завдання, оперативність виконання 
яких підвищується за допомогою застосуван-
ня BI-додатків.

Ключові слова: сільськогосподарське ви-
робництво, сільськогосподарські підприєм-

ства, ефективність, цифровізація, BI-додатки, 
бізнес-аналітика, управлінські рішення.

Постановка проблеми. Нині сільського-
сподарське виробництво України є одним із 
провідних чинників формування валового 
внутрішнього продукту країни, що, своєю 
чергою, свідчить про високий рівень конку-
ренції на ринку сільськогосподарської про-
дукції. Значний вплив на економічну ефек-
тивність діяльності сільськогосподарських 
підприємств має рівень цифровізації вироб-
ництва, від оперативності отримання й 
обробки даних залежить планування вироб-
ничої програми. Щодня сільськогосподар-
ське підприємство отримує сотні гігабайтів 
цифрової інформації, що дає змогу розкласти 
виробничий процес на найменші складники, 
виявити техніко-технологічні шляхи підви-
щення ефективності виробництва.

В умовах економічної та політичної неста-
більності в Україні ефективність сільсько-
господарського виробництва залежить не 
лише від таких чинників, як погодні умови, 
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технологічна оснащеність виробництва, 
кадровий потенціал сільськогосподарського 
підприємства, рівень фінансової стійкості, 
обсяг земельного банку, кількість поголів’я 
тварин. У сучасних реаліях аграрного ринку 
для ефективного розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства, постійного під-
вищення рівня економічної ефективності 
виробництва необхідне використання сучас-
них техніко-технологічних інструментів, що 
дають змогу оперативно та якісно обробляти 
великі масиви інформації для прийняття 
управлінських рішень. В управлінській 
структурі сільськогосподарського підприєм-
ства провідну роль в аналізі поточної вироб-
ничої інформації починають відігравати 
аналітики різних рівнів, що володіють нави-
чками роботи у BI (Business Intelligence)-до-
датках. Використання BI-додатків у процесі 
управління сільськогосподарським підпри-
ємством надає такі переваги: оперативна 
обробка й структурування великих обсягів 
інформації; отримання необхідних даних 
у режимі on-line, оцінка поточної ефектив-
ності виробництва; розкладання показни-
ків на складники для виявлення «слабких 
місць»; оптимізація структури управління 
підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ураховуючи поточний високий рівень 
конкуренції серед товаровиробників на сві-
товому ринку сільськогосподарської про-
дукції, дослідження поняття ефективності 
сільськогосподарського виробництва й чин-
ників її підвищення є одним із ключових 
завдань сучасних українських і зарубіжних 
учених-економістів. Поняття ефективності 
досліджували українські економісти кінця 
ХХ ст., визначивши її як досягнення найбіль-
ших результатів за найменших витрат живої 
й уречевленої праці [1, с. 126; 2, с. 266]. 
Значний внесок у вивчення даної пробле-
матики зробили М.А. Голик [3], Н.І. Хорун-
жий, В.Г. Андрійчук, В.М. Нелепа [4] та ін. 
Нині під час стрімкого розвитку інформацій-
них технологій заслуговує на увагу процес 
цифровізації економіки у цілому та сіль-
ськогосподарського виробництва зокрема, 
який можна вважати одним зі складників 
підвищення ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств завдяки 
можливості прийняття оптимальних управ-
лінських рішень та, як наслідок, підвищення 
продуктивності використання всіх наявних 
ресурсів. 

Зарубіжні вчені визначають цифровізацію 
[5] як один із провідних складників розвитку 
економіки та суспільства. Зарубіжні дослід-
ники [7, с. 24] вбачають у процесі цифрові-
зації сільськогосподарського виробництва 
трансформацію сільського господарства за 
допомогою сучасних техніко-технологіч-
них інструментів, комп’ютерних засобів та 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
що сприяють зростанню продуктивності 
виробництва та впливають на прийняття 
управлінських рішень. Поширення іннова-
ційних технологій – від GPS-моніторингу 
обробітку полів до аналізу цифрових даних 
у Big Data – сприяє зростанню показни-
ків урожайності, зниженню рівня витрат та 
зменшенню впливу на екологічний складник 
виробництва. До аналогічної думки схи-
ляється український учений О.С. Вишне-
вський [6, с. 2] акцентуючи увагу на впли-
вовості цифровізації в процесі розвитку 
суспільства у цілому та економіки зокрема, 
разом із тим указуючи на існуючі проблеми 
у впровадженні цифровізації в управлінські 
процеси як у державному, так і приватному 
секторі економіки.

Ю.О. Волощук [8], досліджуючи питання 
цифровізації сільськогосподарських підпри-
ємств, виокремлює низку проблем, пов’я-
заних з інтеграцією даного процесу в сіль-
ськогосподарське виробництво, серед яких: 
низький рівень цифрових навичок суспіль-
ства, особливо на освітньому рівні та серед 
людей старшого віку; відсутність навичок 
цифрового підприємництва; значний сту-
пінь недовіри до цифрових технологій; від-
сутність загальної системи навчання цифро-
вих навичок; відсутність системи мотивації 
та підтримки підприємств, які розвивають 
цифрову інфраструктуру та використову-
ють у власній діяльності цифрові рішення. 
К.С. Пугачевська [9, с. 40], досліджуючи 
питання цифровізації, визначає її як один 
із чинників підвищення конкурентоздатно-
сті суб’єктів підприємницької діяльності не 
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лише у сільськогосподарському виробни-
цтві, а й в інших галузях економіки.

Проаналізувавши вищезазначені дослі-
дження, автори роблять висновок, що пи- 
тання впливу цифровізації на розвиток еко-
номіки загалом та сільськогосподарського 
виробництва зокрема є актуальними серед 
сучасних українських і зарубіжних учених. 
На думку авторів, нині достатньою мірою 
висвітлено теоретичні аспекти впрова-
дження процесу цифровізації у сільського-
сподарське виробництво. Разом із тим не- 
достатньо дослідженими є практичні склад-
ники процесу цифровізації, одним з яких є 
застосування у виробничому процесі засо-
бів сучасної бізнес-аналітики (BI-додатків). 
Засоби сучасної бізнес-аналітики мають 
велике значення у підвищенні ефективнос- 
ті управління суб’єктами підприємницької 
діяльності у сільськогосподарському секторі 
економіки, що потребує подальшого дослі-
дження та зумовило зацікавленість авторів у 
вирішенні вказаної проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на заці-
кавленість даним питанням сучасних уче-
них-економістів, за цифровізації сільсько-
господарського виробництва виникає низка 
проблем, пов’язаних як із вибором необхід-
ного цифрового додатку, так і з рівнем мож-
ливостей персоналу в його використанні. 
Подальші теоретичні дослідження та прак-
тичні напрацювання з даної проблеми допо-
можуть зробити процес інтеграції цифрових 
додатків у сільськогосподарських підприєм-
ствах менш тривалим у часі та більш ефек-
тивним у виробничому процесі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є на основі критичного огляду сучасних під-
ходів до визначення поняття ефективності 
сільськогосподарського виробництва та ор- 
ганізаційно-економічних чинників її підви-
щення обґрунтування можливості впрова-
дження у виробничий процес сільськогоспо-
дарських підприємств цифрових додатків як 
складників цифровізації виробництва.

Виклад основного матеріалу. Еконо-
мічна ефективність є головною метою функ-
ціонування кожного суб’єкта підприємни- 
цької діяльності, не є винятком і суб’єкти сіль-

ськогосподарського виробництва. Загаль- 
не поняття ефективності є досить широким і 
вживається у різних галузях національної еко-
номіки, у тому числі сільськогосподарському 
виробництві. Виходячи з висновків укра-
їнських економістів кінця XX ст., ефектив-
ність – це досягнення найбільших результа-
тів за найменших витрат живої й уречевленої 
праці [1, с. 126]. На економічну ефективність 
сільськогосподарського виробництва впли-
ває низка різних чинників. На нашу думку, 
ключовими чинниками економічної ефектив-
ності сільськогосподарського виробництва є: 
низький рівень витрат виробництва; висока 
якість виробленої продукції; висока фондо-
віддача; наявність кваліфікованих працівни-
ків (виробничого та управлінського персо-
налу); високий рівень продуктивності праці. 
Виходячи з наведених визначень, ми дійшли 
висновку, що економічна ефективність сіль-
ськогосподарського виробництва – це отри-
мання позитивного результату у грошовому 
еквіваленті від використання виробничих 
ресурсів. У нинішніх умовах господарю-
вання одним із найважливіших складників 
економічної ефективності є рівень цифрові-
зації виробництва та технічного забезпечення 
інструментами сучасної бізнес-аналітики. 

Сільськогосподарське виробництво Укра-
їни нині є галуззю з найбільш конкурентним 
ринковим середовищем і водночас однією 
з найскладніших із погляду внутрішнього 
операційного управління. Економічна ефек-
тивність функціонування сільськогосподар-
ського підприємства залежить від опера-
тивності прийняття управлінських рішень, 
контролю над поточним виробничим проце-
сом, що мають забезпечувати засоби сучас-
ної бізнес-аналітики. 

Підвищення темпів науково-технічного 
прогресу зумовлює збільшення кількості 
цифрової аналітичної інформації, пов’язаної 
з виробничим процесом. Діючі суб’єкти під-
приємницької діяльності, у тому числі сіль-
ськогосподарські підприємства, не можуть 
бути економічно ефективними без викори-
стання сучасних інструментів структуриза-
ції та аналізу цифрових даних.

Нині для отримання виробничої аналітич-
ної інформації виробники сільськогосподар-
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ської продукції використовують такі дже-
рела цифрової інформації (рис. 1).

Основним результатом обробки даних у 
сучасному розумінні є їх візуалізація й тран-
сформування у зручний формат для підве-
дення підсумків, опрацювання висновків та 
прийняття відповідних рішень. Поява необ-
хідності в сучасних програмних засобах 
із можливістю консолідації всіх нині відо-
мих баз даних є цілком закономірною. Нині 
такими є BI-додатки. Хоча вперше термін 
business іntellіgence з’явився ще наприкінці 
1980-х років завдяки аналітикам компанії 
Gartner та значно еволюціонував з того часу, 
досі немає єдиного загальноприйнятого 
визначення цього поняття. Однак нині можна 
виділити два основні підходи до визначення 
бізнес-аналітики. Перший із них розгля-
дає бізнес-аналітику як методи, технології, 
засоби видобування і представлення знань. 
Відповідно до початкових визначень, BI – 
це процес аналізу інформації, вироблення 
інтуїції та розуміння для поліпшеного і 
неформального прийняття рішень корис-
тувачами інформації, а також інструменти 
для видобування з даних необхідної для біз-
несу інформації. Другий підхід розглядає 
бізнес-аналітику як знання про бізнес і для 
бізнесу, тобто не як процес, а як результат 
процесу видобування знань – безпосеред-
ньо знання про бізнес для прийняття рішень  
[13, с. 178–179]. 

Вибір BI-додатку для запровадження 
у виробничий процес обґрунтовується на 
основі так званого «квадрата Гартнера».  
Для оцінки постачальників у будь-якому сег-
менті ринку інформаційних технологій ком-
панія Gartner використовує дві експертні осі – 
«повнота бачення» і «можливість реалізації». 
Кожен постачальник, який потрапив у рамки 
оцінювання у певному сегменті ринку інфор-
маційних технологій, оцінюється за двома 
критеріями: «повнота бачення» відклада-
ється на осі абсцис, «можливість реалізації» – 
на осі ординат. Кожен постачальник, таким 
чином, опиняється в одному з чотирьох ква-
дратів площини, які мають назви: «лідери» – 
постачальники с позитивними оцінками як 
за «повнотою бачення», так і за «можливістю 
реалізації»; «претенденти» – постачальники з 
позитивними оцінками лише за «можливістю 
реалізації»; «провидці» – постачальники з 
позитивними оцінками лише за «повнотою 
бачення»; «нішеві гравці» – постачальники з 
негативними оцінками за двома критеріями. 
Щорічно компанія випускає кілька десятків 
магічних квадратів на регулярній основі [14] 
(табл. 1).

Класифікація програмних додатків типу 
BI компанії Gartner базується на методі 
функціональних завдань, де програмні 
додатки кожного класу виконують певний 
набір функцій або операцій із використан-
ням спеціальних технологій:

Рис. 1. Джерела виробничої аналітичної інформації
Джерело: складено авторами на основі [12]
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– засоби побудови сховищ даних (data 
warehousing);

– системи оперативної аналітичної об- 
робки (OnLine Analytical Processing, OLAP);

– інформаційно-аналітичні системи (En- 
terprise Information Systems, EIS);

– засоби інтелектуального аналізу даних 
(data mining);

– інструменти для виконання запитів і 
побудови звітів (query and reporting tools).

Аналітики з Gartner зазначають, що в 
системах типу BI обов’язково повинні бути 
реалізовані такі основні категорії функцій:

– можливість інтеграції;
– представлення інформації;
– аналіз даних [16].
На основі даних, отриманих із ринку 

інформаційних технологій, управлінський 
склад сільськогосподарського підприємства 
робить висновок та приймає рішення про 
придбання та запровадження певного BI-до-
датку. Концепція роботи BI-додатку вигля-
дає так (рис. 2).

Концепція роботи користувача інформа-
ції з BI-додатком передбачає можливість 

оперативного отримання необхідних даних 
для аналізу та прийняття рішення у зручній 
формі (таблиця, графік, діаграма). Також 
є можливість роботи з ними на будь-яких 
сучасних електронних пристроях (смартфон, 
персональний комп’ютер, ноутбук). Інстру-
менти бізнес-аналітики поступово стають 
простішими, а процес пошуку інформації – 
більш інтуїтивно зрозумілим та ефективним. 
Користувачі, потреба яких у інформації 
зростає, диктують розробникам вимоги до 
«мобілізації» систем бізнес-аналізу, а також 
використання інноваційних засобів, таких 
як обробка даних в оперативній пам’яті і 
застосування методу асоціативного аналізу 
[17, с. 301] Принцип взаємодії користувача 
інформації з BI-додатком покроково вигля-
дає так (рис. 3).

Відповідно до центру фінансової відпо-
відальності користувача інформації (агро-
номічна, інженерна, економічна, логістична 
служби), з’являється можливість аналізу та 
поточного контролю складників виробничої 
діяльності, що в подальшому впливають на 
ефективність сільськогосподарського вироб-

Таблиця 1
Учасники магічного квадрата Гартнера станом на січень 2020 р. 

Лідери
(Leaders) Претенденти (Challengers) Провидці

(Visioners)
Нішеві гравці
(Niche players)

Microsoft MicroStrategy Sisence IBM
Tableau Looker Oracle Birst

Qlik TIBCO Software SAS Pyramid Analytics
ThoughtSpot SAP Domo

Yellowfin Information Builders
Salesforce Logi Analytics

Dundas
Alibada Cloud

Board International
Джерело: складено авторами на основі [15]

Рис. 2. Концепція роботи BI-додатку.
Джерело: складено авторами на основі [13].
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ництва. Отже, використовуючи дані засоби 
у виробничому процесі, центри фінансової 
відповідальності у сільськогосподарському 
підприємстві мають можливість корек-
тно й оперативно відповісти на виробничі 
питання, що мають безпосередній вплив на 
ефективність виробництва (табл. 2).

Таким чином, якісно реагуючи на вищез-
гадані питання, фахівець має змогу запобігти 
таким негативним чинникам виробництва, 
як зниження необхідних темпів виробни-
чого процесу, незапланований ремонт тех-

ніки, використання неефективних технічних 
агрегатів, фінансові втрати від неефективної 
логістики продукції тощо. 

Зазначені чинники впливають на зни-
ження економічної ефективності виробни-
цтва продукції, підвищуючи її собівартість 
незапланованими витратами. 

Технічні характеристики BI-додатків 
поєднують у собі можливості програм 
Microsoft Excel та Microsoft Power Point, що 
надає можливість наочно продемонструвати 
отримані показники та чинники, які спри-

Рис. 3. Покроковий принцип взаємодії користувача з BI-додатком
Джерело: складено авторами
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Таблиця 2
Розподіл виробничих питань за центрами фінансової відповідальності

Центр фінансової 
відповідальності Виробничі питання

Агрономічна служба

Застосування якої технології обробітку є найбільш ефективним з огляду на культуру?
Які гібриди культури є найбільш урожайними на певному типі ґрунтів?
Використання якого посівного комплексу є найбільш ефективним з огляду на продуктивність  
та вартість обслуговування?
Контроль показників NDVI (Normalized difference vegetation index,  
Нормалізований вегетаційний індекс)
Тривалість виконання технологічної операції (години, дні)

Інженерна служба

Яка поточна кількість відпрацьованих технікою мото-годин до та після заміни мастила у двигуні?
Якою має бути оптимальна кількість відпрацьованих гектар для певного агрегату?
Тривалість простоїв техніки залежно від причини (ремонт, технологічне обслуговування, 
особисті причини та ін.)

Економічна служба
Тривалість періоду посіву/збирання культури порівняно з минулими періодами 
Порівняння фактичних показників урожайності (фізична та залікова вага) з плановими 
показниками у період збирання врожаю

Логістична служба
Якою є середня вага нетто за одну поїздку?
Якою є середня тривалість простою завантаженого автомобіля на елеваторі?
Якою є поточна завантаженість елеватора зерновими культурами?

Джерело: складено авторами
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яли тому чи іншому результату, що, своєю 
чергою, допомагає оптимізувати робочий 
час працівника для виконання інших вироб-
ничих завдань. Технічні переваги викори-
стання BI-платформ для опрацювання аналі-
тичних даних наведено на рис. 4.

Використовуючи BI-додатки у виробни-
чому процесі, фахівець має можливість отри-
мувати актуальну інформацію у зручній та 
зрозумілій формі, не перебуваючи при цьому 
на виробничому об’єкті. Це, своєю чергою, 
надає такі переваги: передбачення можливих 
виробничих проблем на основі аналітичних 
даних, скорочення кількості часу на пошук 
та обробку необхідної інформації; бачення 
слабких та сильних боків виробничого про-
цесу; оперативне прийняття управлінських 
рішень у разі необхідності.

Висновки і пропозиції. Нині рівень кон-
курентоспроможності та економічної ефек-
тивності сільськогосподарських підприємств 
визначається не лише обсягом земельного 
банку, кількістю поголів’я тварин, вартістю 
активів, забезпеченістю технічними засо-
бами виробництва. Провідну роль у визна-
ченні рівня конкурентоспроможності під-
приємства починають відігравати рівень 
цифровізації виробництва і забезпеченість 
засобами сучасної бізнес-аналітики, які 
дають можливість оперативно отримувати 
й аналізувати поточну виробничу інформа-
цію, виходячи з отриманих даних приймати 
якісні управлінські рішення. 

Даний напрям дослідження поєднує у 
собі використання сучасних інформаційних 
технологій та їхній вплив на економічні про-
цеси, що потребує поглиблення та розши-
рення застосування цих технологій із метою 
підвищення економічної ефективності діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.
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Аннотация. Статья посвящена освещению преимуществ внедрения и применения BI-приложений 
как составляющих цифровизации и ее влияния на эффективность сельскохозяйственного производства. 
Уровень конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции побуждает субъектов предпринима-
тельской деятельности к поиску новых и эффективных путей снижения себестоимости производства и 
роста экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий. В статье 
цифровизация представлена как современный фактор эффективности производства в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики. Частью процесса цифровизации является применение средств современной биз-
нес-аналитики (BI-приложений), которые помогают в принятии управленческих решений и контроле их 
выполнения. Приведены концепция работы BI-приложения, принцип взаимодействия пользователя ин-
формации с BI-приложением. Согласно центрам финансовой ответственности в сельскохозяйственных 
предприятиях, определены производственные задачи, оперативность выполнения которых повышается 
с помощью применения BI-приложения.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные предприятия, эффек-
тивность, цифровизация, BI-приложения, бизнес-аналитика, управленческие решения.

Summary. The article highlights the benefits of implementing and using BI applications as components of 
digitalization and its influence on the efficiency of agricultural production. Today, the meaning of the notion 
of agricultural production efficiency does not lose relevance among the present-day Ukrainian economists. 
This has become especially relevant due to the rapid development of information technology that is already an 
integral part of both social life and manufacturing processes in the economy, as the level of production digitali-
zation is now one of the competitive advantages of farm businesses. The level of competition in the market of 
agricultural products encourages businesses to search new and effective ways to reduce production costs and 
increase the economic efficiency of the farm businesses. The article presents digitalization as a modern factor 
of production efficiency in the agricultural sector of the economy. An ingredient of the digitalization process 
is the use of means of modern business intelligence (BI applications), which provide operational analytical in-
formation about the condition of production, which allows experts to identify "weaknesses" in production and 
prevent rising the cost of goods manufactured. The selection of the required BI application for implementation 
is carried out by the farm business management team based on the so-called Gartner Magic Quadrant, in which 
manufacturers of BI applications are evaluated according to certain criteria. The paper deals with operational 
concept of BI application, principle of interaction between an information user and a BI app. The user accesses 
to information from any modern electronic device (smartphone, PC), having an opportunity to view, analyze 
and, if necessary, make managerial decisions. According to the centers for financial responsibility in farm busi-
nesses, production tasks are defined, and operativeness of their execution can be increased through the use of 
BI app. Technological benefits of the BI applications help to quickly and efficiently analyze current production 
information, foresee and prevent exceeding the allowable expenditure level, while increasing the farm business 
management efficiency.

Keywords: agricultural production, farm businesses, efficiency, digitalization, BI apps, business intelli-
gence, managerial decisions.


