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Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток сільського 

господарства в Україні останніми роками обумовив застосування ряду 

інноваційних технологічних рішень у здійсненні господарської 

діяльності потужними аграрними виробниками. Автоматизація 

операцій в тваринництві та рослинництві, управління господарською 

діяльністю в аграрних компаніях значним обсягом земельних угідь 

обумовлюють необхідність перегляду та визначення перспектив 

використання автоматизованих систем підтримки прийняття рішень в 

сільському господарстві. 

Основні матеріали дослідження. Інтенсивний розвиток та 

впровадження використання інформаційних систем та технологій в 

сільському господарстві дали змогу керівникам аграрних підприємств 

збирати та аналізувати значний обсяг господарської інформації, що 

мало суттєвий вплив ефективність прийняття управлінських рішень в 

аграрному бізнесі та комерційній діяльності. Практика застосування 

існуючих автоматизованих систем підтримки прийняття рішень в 

сільському господарстві показує, що основними завданнями та 

функціями цих систем є: 

1. забезпечення процесу прийняття рішень на основі 

узгодженості дій окремих структурних підрозділів; 

2. аналіз усього спектру бізнес-процесів аграрного 

підприємства, пов’язаних з усіма стадіями планування, виробничої 

діяльності, взаємодії з постачальниками та покупцями, здійснення 

фінансових розрахунків тощо; 

3. управління операційними процесами в рослинництві, 

тваринництві, допоміжних виробництвах та обробка інформації, що 

надходить від технічних та технологічних систем. 

За умови застосування інноваційних технологій у виробничій та 

господарській діяльності аграрного підприємства (дронів, датчиків, 

сучасних GPS-систем тощо), виникає необхідність перегляду 

ефективності існуючих ІТ-систем, які використовуються 

сільськогосподарськими виробниками. Це дасть змогу оцінити рівень 

покриття ІТ-системами бізнес-процесів аграрного підприємства та 

визначити напрямки та рекомендації вдосконалення автоматизованих 

систем підтримки прийняття рішень в сільському господарстві.  



Наступним етапом покращення ефективності ІТ-системи 

аграрного підприємства може стати розробка шляхів та покращення ІТ-

інфраструктури аграрного підприємства. Наприклад, впровадження 

чат-ботів та інших рішень в режимі реального часу дасть змогу усім 

працівникам підприємства оперативно надсилати повідомлення про 

наявні проблеми або запити у виробничих процесах в режимі реального 

часу. Автоматизована обробка даних, що надходитимуть з датчиків з 

полів, підвищить ефективність прийняття рішень у рослинництві. 

Своєчасно можна буде отримати дані та своєчасно підібрати засоби 

захисту рослин чи підживлення за умови мінливого кліматичного 

середовища.  

Це дасть змогу ефективніше реалізовувати в аграрній сфері СППР, 

характерними рисами яких буде орієнтація на дані та знання [1], що 

гуртуватимуться на фактах і надаватимуть спеціалізовані рішення для 

вирішень проблем в сільському господарстві умовах мінливого 

зовнішнього середовища. 

Територіальна розпорошеність великих агрохолдингів часто 

знижує ефективність прийняття управлінських рішень в відокремлених 

підрозділах та є вузьким місцем окремих інформаційних систем 

компаній. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, програмних рішень, які дозволяють планувати та 

слідкувати за виконанням поставлених завдань, може позитивно 

вплинути на процес управління в аграрній сфері. 

Висновки. Виходячи з даних досліджень, можна зробити 

висновок, що процес прийняття управлінських рішень в сільському 

господарстві – багатогранний, та повинен враховувати як рівень 

застосування інноваційних технологічних рішень в виробничій 

діяльності, так і результати аудиту існуючих ІТ аграрного виробника. 

Це дасть змогу виділяти «вузькі» місця в отриманні та опрацюванні 

інформації керівництвом аграрного підприємства, розширювати 

вимоги до функціональних можливостей СППР та підсистем, що 

позитивним чином може вплинути на ефективність прийняття рішень в 

режимі реального часу. 
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