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В роботі розглядаються питання присвячені аналізу існуючих проблем у галузі 

сільського господарства. Надано обґрунтування актуальності проектування сучасної 

довідково-аналітичної системи оптимізації господарських операцій для виробників 

сільськогосподарської продукції. 

Зазначається, що однією з проблемних ситуацій в АПК є невисока оперативність та, в 

деякій мірі, мала ефективність схвалюваних управлінських рішень щодо розрахунків 

собівартості виконання певних робіт – в тому числі і розрахунку затрат на оптимізацію 

господарських операцій. Доволі часто загально прийняті норми щодо виробництва 

сільськогосподарської продукції, недостатнього відповідають вимогам, ухваленим 

законодавством України в ДСТУ. Основою цього в більшості є людський фактор, що 

виражається в допущенні певних помилок в процесі діяльності. Через це виникає пряма 

необхідність до створення автоматизованих систем, які забезпечать певну відповідність 

вимогам розрахунку та виконання робіт установлених законодавством, що полегшить 

діяльність людей в цій сфері. 

Існуючі українські системи оптимізації витрат на сільськогосподарські операції 

(Програма «Dixi - рослинництво 3.02» та комплекс «АГРО»)  призначені для підтримки 

прийняття рішень щодо застосування контрзаходів при веденні сільськогосподарського 

виробництва на забрудненій території.  

Для побудови відповідних систем необхідно заздалегідь передбачити технологію та 

середовище програмування, щоб в подальшому саме з цього боку не було певних обмежень 

щодо вирішення питань автоматизації сільськогосподарського виробництва. 

Автоматизовані системи дозволяють фахівцям виконувати основні функції з високою 

надійністю та мінімумом(або без) проміжних документів. Наприклад, довідково-аналітична 

система оптимізації господарських операцій для виробників сільськогосподарської продукції 

забезпечує оперативний вибір найбільш оптимального варіанту сівозміни, виходячи з затрат 

до наявних площ, їх розмірів, агрономічних властивостей ґрунту, планових завдань по 

виробництву різних видів сільськогосподарської продукції, використання добрив, пестицидів  

та інших чинників.  

Аналізуючи сутність систем автоматизування, фахівці визначають їх як 

професіонально-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на 

робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт. Програмні продукти, що 

класифікують як системи автоматизації (або автоматизовані системи) в цій галузі повинні 

відповідати наступним основним вимогам: 

 своєчасне виконання інформаційної і обчислювальної задачі. 

 простота роботи, надійність і легкість в обслуговуванні.  

 можливість роботи у складі обчислювальної мережі. 

 швидка робота і в суворій відповідності до Держстандарту. 

 врахування специфіки, створення галузевих версій. 
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