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Вступ  

В дослідженні проведено аналіз існуючих інформаційних технологій, що 

використовуються для автоматизації роботи обласного департаменту 

агропромислового розвитку. Зокрема представлений матеріал щодо вирішення 

прикладної задачі – розробки автоматизованого робочого місця  з тваринництва 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].  

 Ставлення проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується 

необхідністю розвитку перспективних напрямів науки й техніки та підвищення 

ефективності виробництва з метою доведення якості продукції до світових 

стандартів. Одним з ефективних напрямів удосконалення управління 

підприємствами є розробка і впровадження інформаційних систем (ІС) і 

технологій. Створення інформаційних систем управління агропромисловим 

комплексом на основі комп’ютерних технологій — невіддільна складова 

об’єктивного процесу інформатизації сучасного суспільства. Комп’ютерні 

інформаційні системи поступово перетворюються на основний засіб 

удосконалення управління економічними та іншими об’єктами. Завдяки 

машинному виконанню технічних операцій полегшується праця управлінців, 

підвищується її продуктивність. Аграрний управлінський процес швидко 

позбавляється від ознак рутинності, дедалі виразніше набуває творчого 

характеру. 

Неможливість здійснювати управління традиційними методами на 

більшості сільськогосподарських об’єктів пов’язана зі значним зростанням 

обсягу інформації, ускладненням у ринкових умовах зв’язків, появою нових 

задач, методів і засобів управління. Ріст економічної інформації, у свою чергу, 



пов’язаний з ускладненням економічних зв’язків, зростанням обсягів 

виробництва і пов’язаним з ним збільшенням документації, розширенням і 

поглибленням аналітичних розрахунків. 

Ускладнення економічних зв’язків у ринкових умовах зумовлене 

загальною економічною ситуацією в країні, інфляційними процесами, 

коливаннями цін та іншими факторами у взаємовідносинах між 

постачальниками і покупцями. 

Суттєво змінюють управлінську роботу, у тому числі й в аграрному 

менеджменті, численні новітні технології, нові задачі та методи їх 

розв’язування. Навіть у сільському господарстві, де сторіччями 

відшліфовувалися стабільні технології, останнім часом впроваджується багато 

нових технологій, що потребують також і іншого управлінського підходу. 

1. Аналіз загальних аспектів впровадження АРМ-технологій для 

вдосконалення роботи інформаційної підсистеми управління 

тваринництвом 

Аналіз сучасних досліджень. Питання автоматизації обробки 

сільськогосподарської інформації давно є об’єктом пильної уваги наукових 

досліджень і методичних розробок. Такі вчені як В.В. Дерлеменко, М.Ф. 

Кропивко, І.М. Криворучко, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, Б.К. Скирта, С.О. 

Тивончук, В.Ш. Рапопорт, Б.М. Якобсон і багато інших внесли вагомий вклад в 

розвиток інформатизації процесів управління аграрним виробництвом. 

Принципи, що закладені у роботах цих авторів стали фундаментом для 

подальших досліджень у даній сфері [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].  

М.Ф. Кропивко у своїх наукових працях відмічає, що не торкаючись 

макроекономічних умов, які в значній мірі визначають ефективність роботи 

агропідприємств, результативність їх праці також залежить від їх здатності 

швидко орієнтуватися в нових економічних умовах, а для цього потрібно 

володіти своєчасною, достовірною економічною, законодавчою, науковою 

інформацією для прийняття обґрунтованих рішень та здійснення інноваційної 

діяльності з метою забезпечення конкурентоздатності своєї продукції [1]. 



В.В. Дерлеменко [2] у своїх дослідженнях зауважує на те, що без 

достатнього рівня розвитку сучасної інформаційної інфраструктури, 

спроможної забезпечити своєчасне отримання інформації в доступній формі, 

гальмуватиметься розвиток ринкової економіки, освіти і самої науки, її 

подальше розширене відтворення. Невирішеним залишаються питання 

функціонування постійно діючої, динамічної, гнучкої, ринково орієнтованої 

системи поширення сільськогосподарських знань і інформації, надання 

агровиробникам і сільському населенню допомоги у веденні аграрного бізнесу. 

Розвиток ринків інформації та інновацій, які є складовими ринку 

аграрного сектору економіки, відіграє визначальну роль як важіль економічного 

зростання у перспективі, але ефективне функціонування цих ринків неможливо 

без формування відповідної інфраструктури – комплексу організацій та служб 

системи інформаційного забезпечення діяльності агропідприємств, завданням 

яких є створення оптимальних умов їх нормального функціонування [3]. 

Наукові дослідження в області інформатизації управління і зараз ведуться 

активно, однак проекти і рішення, що пропонуються у сфері аграрного 

виробництва, носять, як правило, локальний характер. Подальший розвиток 

науки управління і комп’ютерних технологій ставить перед дослідниками цілий 

ряд нових проблем, вирішення яких потребує системного підходу, нових 

сучасних розробок, а також орієнтації наукових досліджень на нові 

інформаційні технології та використання попереднього досвіду вирішення 

питань інформатизації процесів аграрного менеджменту. 

В роботах [4, 5] розглядаються сучасні підходи щодо підвищення 

ефективності роботи системи управління підприємств АПК на базі 

використання АРМ – технологій, геоінформаційних систем, експертних систем 

та систем підтримки прийняття рішень. Основа всіх підходів є впровадження 

інформаційних підсистем які використовують централізовану базу або сховище  

даних, що спираються на хмарні обчислювальні платформи, для вирішення 

задач різних підрозділів єдиної системи управління.   



Формулювання цілей. Ефективність діяльності Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської області та кожного агропромислового 

підприємства окремо в значній мірі залежить  від ефективності інформаційної 

взаємодії всіх складових агроформувань області.  

Що стосується галузі тваринництва, то цей напрям в області курує відділ 

розвитку та відділ організації племінної справи. Останній займається 

забезпеченням функціонуванням єдиної системи селекції  у тваринництві, 

зокрема ідентифікації племінних тварин, достовірного обліку їх походження і 

продуктивності, ефективне використання в селекційному процесі найцінніших 

світових племінних ресурсів поліпшуючих порід, збереження генофонду 

існуючих, локальних і зникаючих вітчизняних порід, розробкою племінних 

питань розвитку та племінної справи в тваринництві, надання практичної і 

методичної допомоги спеціалістам господарств. Відділ розвитку тваринництва 

здійснює  аналіз виробництва тваринницької продукції та вихідного поголів’я в 

сільськогосподарських формуваннях  районів області. 

Основною метою дослідження було визначено на першому етапі 

необхідність розробки та впровадження в Департаменті агропромислового 

розвитку Сумській області автоматизованого робочого місця(далі - АРМ) з 

тваринництва. АРМи використовують програмні системи для самостійного  

освоєння  роботи  на комп'ютерах,  засоби для обробки інформації при 

виконанні спеціалістом своїх прямих обов'язків,  включаючи і засоби для 

ситуаційного аналізу,  прогнозування, оптимізації у вигляді інформаційно-

дорадчих (експертних)  систем  з  метою підготовки інваріантних 

управлінських рішень. 

До комплексу АРМів входять: 

1. АРМ –з тваринництва; 

2. АРМ –з рослинництва; 

3. АРМ –з землеробства; 

4. АРМ –з бухгалтерській звітності та інші. 

Інформаційне забезпечення організовано у вигляді бази даних 



реляційного типу. Середовище реалізації бази даних  - MS SQL Server. 

Розроблено досить зрозумілий, дружній інтерфейс всіх вікон, якій 

полегшує роботу спеціаліста,  так як дані одразу будуть вводитись в базу і 

передаватись через мережу Інтернет до департаменту. Крім того база даних 

забезпечує можливість працівникам обласного департаменту, оперативно 

отримувати необхідну інформацію і одразу проводити необхідний аналіз (за 

рахунок того, що всі агропідприємства працюють з однією базою даних), 

робити певні висновки та прогноз. Слід зазначити, що передбачено зворотній 

зв’язок, що дає змогу агропідприємствам швидко реагувати на прогнози та 

рекомендації. Що призводить до прийняття більш ефективних та вчасних 

управлінських рішень, дозволяє швидко і чітко зорієнтуватись при подальшій 

діяльності, як менеджменту департаменту так і керівникам агропідприємства, 

по якому отримані дані. Як кінцевий результат – це економія часу, праці і 

грошових витрат, що веде до позитивного економічного ефекту. 

2. Аналіз особливостей впровадження АРМ-технологій для 

вдосконалення роботи інформаційної підсистеми управління 

тваринництвом 

Проектування бази даних «Тваринництво» виконувалося в декілька 

етапів. БД, що проектується, разом з обчислювальною системою, СУБД, 

словником даних й адміністратором БД відіграють роль забезпечувальної 

підсистеми ІС процесу збирання та оброблення інформації. Розробка бази 

даних здійснювалася на основі опису предметної сфери. Цей опис  містить 

сукупність документів з даними, необхідними для завантаження в базу даних, 

та інші відомості про об’єкти і процеси, що характеризують предметну сферу. 

Такий опис  охоплює весь клас реальних об’єктів, процесів і явищ, тобто 

сутностей, інформація про які міститься в базі даних і забезпечує реалізацію 

можливих запитів до бази даних та вирішення задач.  

На основі сформованого інформаційного списку, словника даних та 

аналізу існуючого технологічного процесу оброблення інформації у відділах 

розвитку тваринництва можна виділити локальні задачі виконання  



окремих функцій у підсистемі, що проектується. 

Виділені задачі: 

Задача 1. Реєстрація, перегляд та аналіз звітних даних виробництва 

сільско-господарської(далі - с/г) продукції. У задачі використовуються дані, 

подані сільськогосподарськими підприємствами до районних відділів розвитку 

тваринництва. Мета - формування зведених даних на районному рівні 

Задача 2. Комплексний аналіз зведених даних на регіональному рівні.  У 

задачі використовуються дані, що надійшли з районних управлінь сільського 

господарства про виробництво с/г продукції та вихідного поголів’я. Мета - 

формування зведених даних на обласному рівні. 

Задача 3. Звірення зведених даних від відділів розвитку тваринництва 

районних управлінь сільського господарства  та органів Держстатистики. У 

задачі використовуються дані, що надійшли  від відділів розвитку тваринництва 

районних управлінь сільського господарства  та органів Держстатистики. Мета 

- усунення неоднозначності звітних даних. 

Задача 4. Формування  відповідей на запити вищестоящих установ та 

організацій. У задачі використовуються дані про виробництво с/г продукції та 

вихідного поголів’я сільгосппідприємствами області. Мета — формування 

документованих результатів запитів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Головна екранна форма бази даних "Тваринництво" 



На рис.1 представлена головна кнопкова форма, яка містить елементи 

управління, що надають доступ до основних об′єктів бази даних: таблиць, 

форм, запитів, звітів та макросів.  

Всі дані, що надходять до обласного Департаменту від районних 

управлінь та окремих агропідприємств і навпаки направляються до них 

згруповані по розділах: Довідники(Райони, Господарства, Напрями діяльності, 

галузі тваринництва та ін..); Виробництво продукції тваринництва(Редагування 

даних, Додавання та перегляд даних); Вагові групи(Введення та Перегляд 

даних); Наявність голів тварин(Введення та Перегляд даних); Нетелі(Введення 

та Перегляд даних). 

Розроблено більш ніж 20 SQL – запитів, наприклад запит щодо – 

Реалізація_забой_ВРХ_свиней. 

Значення показників надходять від районних управлінь до відділу 

тваринництва за кожний місяць зростаючим підсумком з початку року по 

кожному агропідприємству. Визначені основні показники є вхідними для 

здійснення аналізу та формування зведеної звітності в розрізі районів та 

регіону. До відділу тваринництва щомісячно також надходить з Обласного 

управління статистики  стандартний перелік показників, що виражають 

підсумкові дані по районах області. Ці дані є основними для перевірки даних, 

що надходять з управлінь сільського господарства і продовольства 

райдержадміністрацій.  Показники в результатних документах також 

відображаються зростаючим підсумком з початку року. Для оформлення 

типових звітних форм використовуються розроблені в СУБД  35 звітів. Для 

автоматизації роботи з об’єктами були розроблені макроси. 

Висновки. Для удосконалення інформаційного забезпечення 

адміністративного управління галуззю тваринництва впроваджено 

автоматизовану підсистему обробки інформації для керування і аналізу 

виробництва тваринницької продукції та вихідного поголів’я в 

сільськогосподарських формуваннях регіону. Система реалізується у вигляді 

комплексу автоматизованих робочих місць спеціалістів відділу тваринництва, 



підключених до локальної мережі Департаменту агропромислового розвитку 

області та локальних АРМів, встановлених у відповідних відділах районних 

управлінь. Середовище реалізації бази даних  - MS SQL Server. Інформаційним 

забезпеченням є розподілена реляційна база даних, розміщена на сервері 

мережі в обласній установі, та локальні файли баз даних, розміщені на 

комп’ютерах в управліннях сільського господарства і продовольства 

райдержадміністрацій. 

Література 

1. Кропивко М.Ф. Про концептуальні засади удосконалення системи 

управління в аграрному секторі // Інформаційні ресурси та їх використання в 

агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр.  / М.Ф. Кропивко, О.П. Савицька / 

ІАЕ УААН. – К., 2005. – №4. – С. 57-59.  

2. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні 

консультаційно-освітні служби: монографія  / В.В. Дерлеменко. – ІАЕ УААН. – 

К., 2001. –  452 с.  

3. Ситник В.П. Проблеми удосконалення наукового, інформаційного 

та консультаційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового 

виробництва // Інформаційні ресурси та їх використання  в агропромисловому 

виробництві: Зб.наук.пр. / В.П. Ситник / ІАЕ УААН. – К., 2005. – № 4. – С. 9-14.  

4. Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті / Г. 

С. Тесленко //.  - К.: КНЕУ, 2010. — 232С.  

5. Агаджанов-Гонсалес К.Х. Вдосконалення роботи інформаційної 

підсистеми управління тваринництвом на базі АРМ-технологій / К.Х. 

Агаджанов-Гонсалес// Збірник тез доповідей 22-ї міжнародної наукової 

конференції «Технології ХХІ сторіччя» (12-17 вересня 2016 р.)» .- Суми: 

СНАУ, 2016.- Ч.1.- С.53 -54. 

6. Tolbatov A. Data representing and processing in expert information 

system of professional activity analysis / Zaritskiy, O., Pavlenko, P., Tolbatov, A. / 

2016 Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer 



Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016 – Lviv-

Slavske, 2016. – Р. 831–833. 

7. Tolbatov A. Mathematical models for the distribution of functions 

between the operators of the computer-integrated flexible manufacturing systems / 

Lavrov, E., Pasko, N., Krivodub, A., Tolbatov, A. / 2016 Modern Problems of Radio 

Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th 

International Conference on TCSET 2016 – Lviv-Slavske, 2016. – Р. 72–75. 

8. Tolbatov A. Theoretical bases, methods and technologies of 

development of the professional activity analytical estimation intellectual systems / 

Zaritskry, O., Pavlenko, P., Sudic, V., Tolbatov, A., Tolbatova, O., Tolbatov, V., 

Viunenko, O. / 2017 2nd International Conference on Advanced Information and 

Communication Technologies, AICT 2017 – Proceedings – Lviv, 2017. – Р. 101–104 

9. Толбaтов A.В. Інновaційні підходи інформaційної підтримки 

діяльності aгропромислового комплексу регіону 

/ A.В. Толбaтов, В.A. Толбaтов, A.Б.  Въюненко / Инновaционные подходы к 

рaзвитию сельского хозяйствa. – Одессa: КУПРИЕНКО СВ, 2015.  – С. 7–26. 

10. Tolbatov A.V. Improving the infromation support of management of 

agricultural enterprises through innovations / O.B. Viunenko, A.V. Tolbatov, V.A. 

Tolbatov, S.V. Tolbatov // SW Journal Agriculture. Scientific world. – Volume 

J21509 (9). [November 2015]. – P. 8–13. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-

journal/j21509.pdf 

11. Толбaтов A.В. Побудовa систем моніторингу, aнaлізу тa оцінки 

прийняття рішень регіонaльного рівня для ситуaційних центрів AПК / О.Б. 

В‘юненко, A.В. Толбaтов, Aгaджaновa С.В., В.A. Толбaтов, О.Б. Шaндибa, С.В. 

Толбaтов // Вимірювaльнa тa обчислювaльнa технікa в технологічних процесaх. 

– Хмельницький, 2015. – №4 –С.194–201. 

12. Толбaтов A.В. Підтримкa прийняття рішень при інвестувaнні в 

інновaції aгропромислового комплексу регіону / A.В. Толбaтов,  В.A. Толбaтов, 

С.В. Толбaтов / Нaучные ответы нa вызовы современности: менеджмент, 

юриспруденция.  – Одессa: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С.129–140. 



ЗМІСТ 

Вступ 

1. Аналіз загальних аспектів впровадження АРМ-технологій для вдосконалення 

роботи інформаційної підсистеми управління тваринництвом 

2. Аналіз особливостей впровадження АРМ-технологій для вдосконалення 

роботи інформаційної підсистеми управління тваринництвом 

Висновки 

Література 

 


