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У статті обґрунтована необхідність впровадження та використання інформа-

ційних систем та технологій для підвищення ефективності інформаційно-
консультаційного забезпечення. 

The article deals with the necessity of implementation and using of information systems 
and technologies for improving of the  information and consultation support. 

 
Постановка проблеми. Ефективність діяльності служб інформаційно-

консультаційного забезпечення у сучасних умовах безпосередньо залежить 
від того, наскільки швидко і ефективно можуть опрацьовуватись і викорис-
товуватись сучасні розробки в усіх галузях сільського господарства, будь-то 
тваринництво чи рослинництво, юридичні послуги чи послуги економічного 
характеру, розробки стратегії функціонування підприємства, чи вирішення 
маркетингових завдань – всі ці питання консультант може опрацювати і ви-
рішити лише в одному випадку, коли він ефективно використовує інформа-
ційні системи і технології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систематизацією накопиче-
них знань і зарубіжного досвіду в теорії та практиці організації і функціону-
вання системи з надання інформаційно-консультаційних послуг виробникам 
сільськогосподарської продукції на національному та регіональному рівнях з 
використанням сучасних інформаційних технологій присвячені праці таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як: П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, 
І.М. Криворучко, Б.К. Скирта, В.П. Ситник, О.М. Бородіна, Т.П. Кальна-
Дубінюк, М.І. Лобанов, Р.М. Шмідт, П.М. Музика, В.В. Козлов, 
Г.В. Жаворонкова, В.К. Горкавий, О.В. Ульянченко, А. Ван ден Бан та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою впровадження інформаційних 
технологій для аграрного консультування, що базуються на знаннях, є ство-
рення сучасних інформаційних технологій підтримки процесів консульту-
вання та прийняття рішень аграрними дорадчими службами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління 
суб’єктами аграрного ринку є насамперед інформаційним процесом, він тісно 
пов’язаний із збиранням, опрацюванням інформації. Тому інформаційні тех-
нології безпосередньо впливають на ефективність управління, вони зміню-
ють умови праці, зокрема, управлінської і залучають інформацію як предмет 
праці. Використання інформаційних технологій значно скорочує управлінсь-
кі витрати, розширює доступ сільськогосподарських товаровиробників та 
сільського населення до інформаційних джерел. Принципово змінюються 
можливості отримання, зберігання, поширення інформації, підвищується 
ефективність економічних контактів учасників аграрного ринку. Прийняття 
ефективних і раціональних рішень є основою для прибуткової діяльності 
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сільськогосподарського виробника. Для реалізації цих рішень є сучасні інфо-
рмаційні та комунікаційні технології, що реалізують ефективний доступ до 
знань та інформації. 

Для реалізації цієї мети необхідно використовувати такі платформи: 
− суспільних зв’язків, що включає новини, інформацію про аграрну ді-

яльність, форуми й чати із взаємодії з державними органами, юристами, ор-
ганізаціями тощо, ведення найбільш поширених питань; 

− eLearning, де люди можуть одержати або підвищити свій рівень з пи-
тань сільського господарства; 

− супроводу проблем виробника від перспективного планування (біз-
нес-планування) до збуту та реалізації щоденних операцій; 

− супроводу консультаційних послуг; 
− супроводу наукових розробок та досліджень. 
Отже, впровадження інформаційних технологій у сільське господарство – 

підтримка з різних аграрних питань у будь-який час в будь-якому місці, будь-
якими засобами та в будь-якій прикладній аграрній сфері. У такий спосіб аграр-
ні інформаційні ресурси для аграрних дорадчих служб зможуть підтримати 
єдиний ланцюг: інформація – консультація – прийняття рішень – навчання. Реа-
лізація ефективного функціонування такого ланцюга зумовлює опис і 
розв’язання комплексу взаємозалежних практично важливих задач, що реалізу-
ються на основі побудови інтегрованого інформаційного середовища, що пред-
ставляє собою: інформаційне середовище на базі даних і знань, елементів інфо-
рмаційно-довідкових систем, експертних систем, геоінформаційних систем та 
систем прийняття рішень, яке працює в мережі персональних та кишенькових 
комп’ютерів, мобільних телефонів та Інтернет-середовищі; друковані видання 
та брошури; інтерактивні додатки на електронних носіях [6]. 

Для ефективної діяльності дорадчих служб особливу увагу слід приді-
ляти Web-технологіям та використанню мережі Інтернет, так як вони дають 
унікальні можливості доступу до інформації та реалізації інтерактивного ди-
станційного навчання і консультування. В українському сегменті Інтернет 
з’явилося багато сайтів для аграрників, на яких розміщено досить велику кі-
лькість корисної інформації, щодо агропромислового комплексу. Це, в осно-
вному, комерційна інформація: ціни, аналітика, попит і пропозиції. Але на 
цих сайтах (www.minagro.gov.ua; www.zacon.gov.ua; www.rada.gov.ua; 
www.knbuv.gov.ua; www.aiaee.org; www.nauu.kiev.ua; www.agroua.net; 
www.agroperspectiva.com; www.dorada.org.ua; www.koras.com.ua) вкрай недо-
статньо сільськогосподарської науково-технічної та технологічної інформа-
ції. Переважно це інформація з питань рослинництва, тваринництва, агарної 
освіти та науки, матеріали з економіки АПК, його правового забезпечення, 
основ бізнесу, аналітична і статистична інформація, представлена інформація 
цінового моніторингу сільськогосподарської продукції. Особлива увага при-
діляється новому розділу порталу „Дорадництво”. Цей розділ включає нор-
мативно-правове забезпечення, інформацію про асоціації, дорадчі служби та 
консалтингові організації, сертифікацію дорадників та експертів-дорадників, 
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міжнародні гранти та програми, навчання та конференції, також важливу ін-
формацію про публікації з дорадництва. 

Поряд з цим, у рамках інтегрованого інформаційного середовища мож-
ливий перехід від простого інформування до надання якісних послуг корис-
тувачам, що ґрунтуються на технологіях, які можуть бути реалізовані, зокре-
ма, у вигляді Веб-сервісів та надавати мобільний доступ до інформаційних 
ресурсів (наприклад, WAP Інтернет). 

Для реалізації процесів мобільного консультування (наприклад, у виїзді 
у господарство чи на поле) можливе використання кишенькових персональ-
них комп’ютерів та мобільних телефонів. При використанні мобільного те-
лефону, як інструменту для проведення консультації, необхідно використо-
вувати мобільні телефони, смартфони, або комунітатори, що підтримують 
WAP доступ та можуть використовувати GPRS, EDGE або 3G з’єднання та 
застосовують для Інтернет взаємодії ефективний Інтернет-браузер, напри-
клад, Internet Explorer або Opera для мобільних телефонів. 

Розвиток інформаційних технологій стимулює появу нових технічних 
засобів для створення системи підтримки формування рекомендацій. Одним з 
найперспективніших заходів у цьому напрямі є створення спеціальних Інтер-
нет-порталів для надання консультаційних послуг. Одними з найбільш 
складних моментів проведення навчання в дорадництві є обмеженість часу 
слухачів. Тому дорадча служба повинна надавати нові можливості для 
освітніх послуг. Досить ефективним методом навчання в такій ситуації є 
дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання, як форма навчання, виникло відносно недавно й 
зобов’язане своєю появою новим засобам інформаційних і комунікаційних 
технологій. Під час дистанційного навчання студент і викладач просторово 
розділені один від одного, але при цьому вони перебувають у постійній взає-
модії, організованій за допомогою технологій Інтернет. 

Серед цих технологій виділимо кілька груп, що мають пряме відно-
шення до дистанційного навчання завдяки їх специфічним дидактичним вла-
стивостям: 

− забезпечення інформаційного обміну між користувачами Інтернет; 
− подання інформації в різних формах та обсягах; 
− взаємозамінність (наприклад, обмін файлами по FTP та електронною 

поштою); 
− сполучуваність (можливість одночасного використання) різних тех-

нологій, їхня дидактична універсальність. 
Відмінною рисою дистанційного навчання є надання тим, кого 

навчають, можливості самим одержувати необхідні знання, користуючись 
розвинутими інформаційними ресурсами, наданими сучасними 
інформаційними технологіями. Інформаційні ресурси: бази даних і знань, 
комп’ютерні, в тому числі мультимедійні навчальні і контрольні системи, 
відео- і аудіозаписи, електронні бібліотеки, разом із традиційними 
підручниками і методичними посібниками створюють унікальне розподілене 
середовище навчання, доступне широкій аудиторії. 
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Дистанційна форма навчання дозволяє фахівцям і консультантам, 
товаровиробникам навчатися і підвищувати свою кваліфікацію у зручному 
місці, у зручний час, у зручному темпі часу, використовуючи наявні 
комп’ютерні засоби для спілкування з викладачем та іншими учасниками 
навчальних програм. Постійно зростаюча кількість користувачів свідчить про 
велику зацікавленість в існуванні такого інформаційного ресурсу та необхід-
ність його розвитку. 

Зазначимо, що дистанційне консультування і дистанційне навчання на-
лежить до ефективних технологій поширення сільськогосподарських знань з 
урахуванням географічного розміщення багаточисельних суб’єктів агропро-
мислового виробництва. 

З 2010 року в Подільському державному аграрно-технічному універси-
теті впроваджена система дистанційного навчання MOODLE, що з недавнього 
часу набула все більш широкого поширення. 

MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це 
система програмних продуктів, за допомогою якої можна дистанційно, через 
Інтернет, оволодіти навчальним матеріалом та самостійно створювати диста-
нційні курси і проводити навчання на відстані. Використання цієї платформи 
забезпечує студентам доступ до навчальних ресурсів. Використовуючи сис-
тему Moodle, можна надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, 
збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та 
відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу. 

Беручи до уваги накопичений значний практичний і теоретичний до-
свід у формуванні рекомендацій свідчить про необхідність впровадження но-
вих інформаційно-консультаційних технологій – розробка комплексних інте-
грованих консалтингових систем. Прикладом може бути інтерактивна 
комп’ютерна консалтингова система «Конка», розроблена в Національному 
університеті біоресурсів та природокористування на кафедрі аграрного кон-
салтингу та сервісу. Метою цієї системи є формування консалтингових реко-
мендацій в режимі інтерактивної роботи за даними клієнта. Дана система до-
зволяє формувати в інтерактивному режимі інформацію для користувачів, що 
зменшує час для пошуку науковообґрунтованих рішень і сприяє ефективному 
вирішенню проблем [2]. 

На сьогодні основними постачальниками інформації науково-
технічного характеру є науково-дослідні установи, науково-виробничі 
об’єднання та підприємства аграрного сервісу. Їх зусиллями формуються (на 
тій або іншій стадії формування) бази даних щодо: сортооновлення і сорто-
випробування; систем сільськогосподарських машин і механізмів; племінної 
справи і селекції; засобів захисту рослин; біопрепаратів і медикаментів; про-
ектів систем виробництва та споруд виробничої інфраструктури; кормів; ме-
теоумов; довідково-інформаційного фонду наукових розробок тощо. 

Ці системи потребують удосконалення в напрямі цілеспрямованішої 
актуалізації баз даних і розвитку систем розповсюдження такої інформації. 

До роботи у дорадництві дуже важливо залучати науковців-
практикантів, які мають досвід сільськогосподарського виробництва, до яких 
є довіра виробників та які мають добру репутацію і вплив у регіоні. Дорад-
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ництво ефективно функціонуватиме тільки за комплексної підтримки та за-
безпечення його діяльності сучасною прикладною наукою, використанням 
передового досвіду сільськогосподарського виробництва та забезпеченням 
сучасними методами навчання як під час підготовки фахівців, так і підви-
щення їх кваліфікації. 

Висновки. Функціонування служб інформаційно-консультаційного за-
безпечення ґрунтується на діяльності, яка пов’язана з наданням агроконсал-
тингових послуг та сприянням нововведень до сільськогосподарських това-
ровиробників. Для того, щоб ця робота була по справжньому ефективна та 
конкурентоздатна, необхідно використовувати в діяльності дорадчих служб 
такі інструменти, як сучасні інформаційні системи і технології. Використан-
ня саме інформаційних технологій в інформаційно-консультаційному забез-
печенні АПК значно скорочує управлінські витрати, розширює доступ сіль-
ськогосподарських товаровиробників та сільського населення до інформа-
ційних джерел. 
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У статті розкрито проведене маркетингове дослідження борошномельних під-

приємств м. Луганська та Луганської області. Обґрунтовано особливості продовольчого 
маркетингу, зроблені пропозиції щодо вдосконалення маркетингу на борошномельних під-
приємствах області задля зміцнення національної економіки та борошномельних підпри-
ємств в цілому. 

Milling enterprises marketing research which has been done is given in the article. Food 
market peculiarities are grounded. Propositions as to improvement of marketing at milling 
enterprises of the region and at milling enterprises in general for national economy 
strengthening are offered. 
 


