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Актуальність та постановка проблеми. Одним із найважливіших 

сегментів продовольчого ринку країни є ринок соняшника, функціонування якого 

обумовлено як загальними ринковими законами і закономірностями, так і його 

специфічними особливостями [1, 2].  

Соняшник – це доволі поширена технічна і сільськогосподарська культура, 

яка широко культивується на півдні України, також це основна олійна культура 

України. Охоплює близько 110 видів [1]. На соняшникову олію припадає 98% від 

загального виробництва олії в Україні. Її використовують для технічних потреб 

(при виготовленні мила, лаків, фарб, лінолеуму тощо). За народногосподарською 

цінністю та значенням він не поступається таким широко поширеним культурам 

як пшениця, кукурудза та соя.  Порівняно  з  іншими  олійними  культурами  

соняшник  дає  найбільший  вихід  олії з одиниці площі (750 кг/га у середньому по 

країні). На соняшникову олію припадає 98% загального виробництва олії в 

Україні. Основні посіви соняшника як теплолюбної культури зосереджені 

переважно у південних областях України. Соняшник розповсюджений переважно  

в  північних  і  центральних  районах   Степу.   Його   посіви   займають понад 4,0 

млн. га, що становить 64,7% площі всіх технічних і 15,7% площі усіх 

сільськогосподарських культур [2, 3].  

Основні матеріали дослідження.  Збільшити виробництво соняшника 

можливо двома шляхами. Перший – розширення посівних площ – це 

екстенсивний шлях, але він зумовлений двома обставинами: соняшник 

теплолюбна культура і він може вирощуватися тільки у певних грунтово-

кліматичних зонах, а друга умова – в цих зонах він може займати не більш одного 

поля в 8-10-ти спільній сівозміни. Крім цього, екстенсивний шлях розвитку 

виробництва пов’язаний зі значними додатковими витратами на виробництво. 

Другий шлях – інтенсифікація виробництва. Він не потребує додаткових площ, 

його здійснюють за рахунок додаткових витрат на одиницю площі. Витрати 

включають посів кращими сортами і гібридами, внесення мінеральних і 

органічних добрив, ефективний захист рослин від бур’янів, хвороб і шкідників, 

систему агротехніки та інше. 

Проблематика. Найважливішим фактором для збільшення виробництва 

соняшника є зростання його врожайності, а для цього ми пропонуємо розробити 

спеціалізовану інформаційно-довідкову (вона же експертна) програмну, локальну 

систему. Передбачається інформаційно-довідкову систему розробити за 

допомогою продукційної моделі. Також система буде мати базу знань. А засобом 

реалізації буде об’єктна-орієнтована мова С# .  

Ця  розроблена інформаційно-довідкова система (ІДС), основана на 

експертній, дозволить швидко, якісно та без фінансових витрат на поради 

фахівців-експертів з соняшника збільшити врожайність соняшника на підставі 

точних  агро рекомендацій з його вирощування. 

В керуванні сільськогосподарським виробництвом, а також при прийнятті 

рішень в цій сфері, велике значення знаходять експертні системи. Експертна 



система – це інтелектуальна комп’ютерна програма, в якій використовуються 

знання та процедури логічного виводу для розв’язання досить важких, 

різнопланових завдань та задач [6-8]. Дані системи дозволяють отримувати 

розв’язок задач завдяки спеціальним базам знань, в яких містяться відомості тієї 

області, до якій належить задача. Бази знань складаються на основі знань 

спеціалістів. Таким чином, при роботі з експертними системами користувач може 

отримати відповідь на питання, яке його цікавить без допомоги спеціаліста [6-8].  

Далі ми розглянемо процес розробки інформаційно-довідкової системи для 

агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні. Дана система була 

розроблена за допомогою мови програмування С# в середовищі Visual Studio 

2018. Опишемо поетапно та покроково методологію проектування даної 

спеціалізованої інформаційно-довідкової системи. 

Предметна область системи, яка розробляється, описується діаграмою 

варіантів використання (прецедентів) (рис. 1).  

Діаграми варіантів використання застосовуються для моделювання уявлення 

системи з точки зору варіантів використання. 

Для опису взаємодії користувачів з нашою системою була побудована 

спрощена діаграма варіантів використання (рис. 1). Дана діаграма варіантів 

використання дозволяє побачити ролі кожного актора  у системі. 

За допомогою діаграми варіантів використання проектована система 

представляється у вигляді наборів факторів, що взаємодіють з системою за 

допомогою так званих варіантів використання. Актором є будь-яка сутність, що 

взаємодіє з системою ззовні. У свою чергу варіант використання описує, що 

система надає акторові, тобто визначає деякий набір транзакцій, який виконується 

актором при діалозі з системою. 

З нашою системою можуть взаємодіяти три групи акторів: 

- експерт – займається введенням знань в експертну систему, коригує базу 

знань; 

- користувач – отримує відповіді (рекомендації) від експертної системи. 

- адміністратор (програміст)  – має всі права, може здійснювати всі дії з 

базою даних (БД) та її об’єктами, управляє БД та редагує її; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Діаграма варіантів використання (спрощена) 



Основним результатом процесу проектування є сама ІДС (на основі 

експертної) на прикладі вирощування соняшника. Механізмом для здійснення 

функцій проектування виступають спеціалісти та програмні продукти. На діаграмі 

другого рівня представлена декомпозиція контекстної діаграми, що включає 

функціональні блоки, в яких відображена методична база, на основі якої 

виконуються задачі проектування експертної системи. 

Проведена верифікація даної системи показала повну відповідність 

результатів всіх поточних етапів розробки ЕС умовам, сформованим на початку 

кожного етапу. Тестування розробленого програмного забезпечення показало, що 

створена система працює швидко, якісно та без підвисань. 

Висновок. Була розроблена інформаційно-довідкова система агронома, яка 

дозволила швидко, якісно та без фінансових витрат на поради фахівців-експертів з 

соняшника збільшити врожайність соняшника на підставі точних  агро 

рекомендацій з його вирощування. Також це підвищує і якість отриманої 

продукції.  

Вважаємо, що для підвищення економічної ефективності виробництва та 

переробки насіння соняшнику є різнобічною проблемою. Її рішення вимагає 

тільки комплексного розв’язання економічних, організаційних і агротехнічних 

питань, які дозволять забезпечити суттєве зростання обсягу виробництва, 

підвищення якості насіння і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності. 
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