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Анотацiя
Використання iнформацiйних технологiй в галузях економiки України знаходиться у стадї iнтенсивного роз-

витку. Ця проблема має особливу актуальнiсть для галузi АПК. У статтi проаналiзовано базову структуру
управлiння пiдприємством тваринницької галузi з використанням автоматизованої iнформацiйної системи.

Using of the information technologies of agriculture in Ukraine are at the rapid growth stadium now. This is an
importand problem of the present agriculture industry. In this paper is analized the based information scheme of livestock
industry enterprise and is designed the automated information system of it.

Постановка проблеми
На сьогоднiшнiй день iнформацiйнi технологiї глибоко проникли та надiйно закрiпилися в усiх сферах

життя суспiльства. Як правило, їх широке використання є вагомим фактором для успiшного розвитку
будь-якої галузi економiки. Бiльш досвiд зарубiжних країн показує, що позицiї свiтових економiчних лi-
дерiв у своїх галузях займають суб’єкти, якi активно використовують у своїй дiяльностi найбiльш сучаснi
iнформацiйнi системи та iнтелектуальнi технологiї. В областi iнформатизацiї економiки Україна знаходи-
ться у стадiї iнтенсивного розвитку. Особливо гостро проблема застосування iнформацiйних технологiй
iснує в галузi АПК загалом, та на сiльськогосподарських пiдприємствах зокрема. Саме тому, застосування
iнформацiйних систем i технологiй у цiй галузi є досить актуальним питанням.

Аналiз дослiджень i публiкацiй
По тематицi iнформацiйного забезпечення галузi АПК було проведено велику кiлькiсть наукових до-

слiджень як Українськими, так i закордонними вченими. Серед них можна видiлити П.Т. Саблука, М.Ф.
Огiйчука, В.К. Гаркавого, I.М. Криворучко, Л.М. Березiну та iн.. Їхнi працi досить ґрунтовно описують
проблеми та перспективи закладання i подальшого розвитку iнформацiйного середовища для агропроми-
слового комплексу України. Проте процеси iнформатизацiї окремого суб’єкта галузi, як складової частини
комплексу, та як самостiйної моделi, потребує бiльш детального вивчення.

Постановка задачi
Визначення ролi iнформацiї в управлiннi сiльськогосподарським пiдприємством, вивчення та аналiз

застосування iнформацiйних технологiй у пiдприємствах агропромислового комплексу України та висвi-
тлення основних переваг їх впровадження i ефективного використання.

Виклад основного матерiалу
Виробничий процес сiльськогосподарськх пiдприємств дедалi бiльше ускладнюється збiльшенням кiль-

кiстi технологiчних процесiв, а також впровадженням нових форм управлiння. Це призводить до зро-
стання об‘ємiв супроводжуючої їх оперативної та виробничої iнформацiї. У цiй роботi проаналiзовано
органiзацiю архiтектури iнформацiйної системи управлiння сiльскогосподарського пiдприємства молочно-
товарного спрямування.

На нiй вiдтворенi узагальненi основнi виробничi процеси пiдприємства. Вони представляють собою
таке:

1. Надходження виробничих ресурсiв на пiдприємство. Їх номенклатура i кiлькiсть, як правило, де-
тально планується iз урахуванням результатiв роботи у попереднiх перiодах, стратегiчних i тактичних
планiв розвитку, а також ситуацiї, що складається у зовнiшньому середовищi iснування господарюючого
суб‘єкта.

2. Розподiл ресурсiв мiж основними та обслуговуючими процесами всерединi пiдприємства, який також
вiдбувається згiдно стратегiї конкретного виробничого циклу.

3. Використання iнформацiї iз основного виробництва обслуговуючими пiдроздiлами для складання
рацiонiв чи виконання селекцiйно-ветеринарих операцi iз тваринами. Це потребує чiтких даних як про
стан поголiв‘я в цiлому, так i детальної iнформацiї по конкретних тваринах.

4. Динамiчне коригування графiку запланованих операцiй, виходячи iз етапiв життєвого циклу тварин.
5. Планування обсягiв виробництва та реалiзацiя продукцiї основного та додаткового виробництва iз

врахуванням ризикiв непердбачуваних обставин у виглядi травм чи захворювань поголiв‘я.
6. Iншi подiї та операцiї.
Виходячи iз аналiзу слiд зазначити, що чiтко спрогнозувати очiкуваний у кiнцi виробничого циклу рi-

вень доходу та рiвень необхiдних у наступному перiодi витрат без постiйного розрахунку усiх оперативних
даних процесу виробництва неможливо. Потреба у постiйнiй обробцi i систематизацiї необхiдної для ефе-
ктивного управлiння господарством iнформацiї займає досить багато часу i потребує значних ресурсних
затрат на всiх своїх етапах:

-Оперативний збiр даних;
-Оборобка систематизацiя i зберiгання масивiв вхiдних даних;
-Зручне представлення вихiдних результатiв;
-Власне прийняття правильного управлiнського рiшення на основi представлених даних;
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Реалiзацiю поставлених задач має здiйснювати автоматизована iнформацiйна система.
Представляється оптимальним реалiзацiю такої системи здiйснювати на базi клiєнт-серверних web-

технологiй з використанням промислових мiкроконтролерiв, що iнтегрованi у виробничi процеси пiдпри-
ємства на всiх необхiдних стадiях. Такi рiшення забезпечують не тiльки необхiдну швидкодiю i високу
надiйнiсть, а й легкiсть масштабуванння та адаптацiї програми до виробничого середовища.

Клiєнт-серверна архiтектура суттєво спрощує операцiї збирання та централiзовану обробку iнформацiї.
Її важливою особливiстю є можливiсть одночасного доступу до даних i продуктiв їх обробки необмеженої
кiлькостi користувачiв. Така архiтектура дозволяє використовувати у якостi робочих термiналiв будь-
якi пристрої з WEB-iнтерфейсом (компютери, планшети, смартфони тощо) i працювати через iнтернет-
канали зв’язку з будь-якого куточка земної кулi. Цi особливостi роблять системи гнучкими i надiйними у
реалiзацiї.

Особливостi сучасного серверного програмного забезпечення дозволяють надiйно зберiгати та швидко
оборобляти значнi масиви вхiдної iнформацiї без будь-яких затримок у роботi iнших користувачiв. Ада-
птованiсть до конкретного виробничого середовища дозволяє надати керiвним органам повний спектр
необхiдних звiтних даних у зручному для них форматi для внутрiшнього чи зовнiшнього використання
як у електронному так i у друкованому форматах.

Одночасна доступнiсть всiєї iстороричної ретроспективи даних пiдприємства у виглядi нативних да-
них та їх продуктiв обробки, наприклад, звiтних форм, у свою чергу, дозволяє проводити ефективний
менеджмент, спираючись на аналiз сучасних i попереднiх перiодiв.

Висновки Таким чином, оптимальною архiтектурою автоматизованих iнформацiйнiх систем управлiн-
ня сiльскогосподарськими пiдприємствами є клiєнт-сервернi технологiї на основi WEB-клiєнтiв з центра-
лiзованим збиранням i обробкою даних. Вони надають широкi можливостi для дистанцiйного та децен-
тралiзованого управлiння пiдприємствами в корпорацiях та на локальних об‘єктах.
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