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ТНЕ ЛУОКІЛ) 18 ІЮМІІЧАТЕГ) ВУ СОМРІГГЕК ТЕСІЕЧОЕОСУ

Ш іпіеіеуа У.8., \іка. іШіпееуа 1 @§таіі сот 
Отуїго Моїотуі Та\гіа 8іаІе А§гоІескпоІо§ісаІ 1]піуег$іґу

Тосіау іі із заіе іо зау іЬаі іЬеге аге аітозі по іпсіизігіез Іей \уііЬоиі йерепйепсе оп сопзіапііу 
єуо1уіп§ іесЬпо1о§іез. ТЬе іоигізт іпсіизігу із аізо кееріп§ ир \уііЬ іЬіз Репсі. Тоигізт із опе оґЙіе 
т о з і Іисгаііуе апсі т о з і йупатіс зесіогз оґ іЬе \уогИ  есопоту. ТЬе зиссеззйіі (Іеуеіортепі оґ 
іоигізт Ьаз ап ітрасі оп зисЬ кеу зесіогз оґ іЬе есопоту аз ігапзрогі апсі соттипісаііопз, ігасїе, 
сопзігисііоп, а§гіси1іиге, ргосіисііоп о і" сопзитег §оойз. Тоигізт -  ЬоіЬ іпіетаііопаї апсі (Іотезііс 
-  із а §го\уіп§ арріісаііоп о і" іпіогтаііоп іесЬпо1о§у.

Тосіау, іЬе асііуіііез о ґа  ігауеі а§епсу песеззагіїу іпсіисіе іЬе изе оґіЬе Іпіетеі. ТЬе Іп іетеі 
із изесі іп а ітозі аіі т а іп  ргосеззез \уііЬіп а ігауеі а§епсу, й о т  зеагсЬіп§ апсі айгасііп§ сизіотегз, 
аз соттипісаііопз апсі тагкеііп§, апсі епс!іп§ \уііЬ іЬе іогтаііоп о і" а іоигізі ргосіисі, ргоуісіез а 
1аг§е атоипі о і" іпіогтаііоп песеззагу іп іЬе \уогк оґігауеі а§епсіез.

Тоиг орегаіогз апсі ігауеі а§епсіез іо гт  іЬе Ьазіз о і" іЬе іоигізт іпсіизігу. ТЬеу ргоуісіе 
ассоттосіаііоп апсі саіегіп§ зегуісез, ригсЬазе апсі Ьоокіп§ о і" ііскеіз, заіе о і" іоигз. ТЬеу топііог 
ас1уегіізіп§, іпіогтаііоп апсі сизіотег сіетапсі.

Іп огсіег іог ігауеі а§епсіез іо ітргоуе іЬеіг регіогтапсе апсі іпсоте, ехрапсі іЬе гап§е о і" 
сЬепіз, іЬеу аге ргоЬіЬііес! & от і§погіп§ іесЬпо1о§іса1 тапа§етеп і зой\уаге іп іЬеіг асііуіііез.

ТЬе зой\уаге сап Ье с ііу іс іє с і іпіо зесііопз зисЬ аз сопйисііп§ іоигз, \уогкіп§ \уііЬ сііепіз, 
зегуісе тосіез, таіпіаіпіп§ раутепіз апсі сіоситепіз, таіпіаіпіп§ геіегепсе Ьоокз.

ТЬіз агеа \уои1с! Ьауе зіорресі с!еуе1оріп§ і і" іі Ьай поі іпіегасіесі \уііЬ сотриіег іесЬпо1о§у. 
ТЬапкз іо сіеуеіортепі, Ьоокіп§ іоигз, ііскеіз, соттипісаііоп Ьеі\уееп етріоуеез апсі сизіотегз 
Ьесате роззіЬІе \уііЬ _)изі опе сііск.

ТЬапкз іо сотриіег іесЬпо1о§у, ріапз апсі йезі§пз ти з і апз\уег диезііопз зисЬ аз: та іп  
ргоЬІетз о і" ігауеі а§епсу сіеуеіортепі, \уЬісЬ та іп  сіігесііопз аге тоге  рориіаг, \уЬеге апсі \уЬаі із 
Ьеііег іо іпуезі топеу, Ьо\у іо айгасі іоигізіз тоге  ейїсіепііу. Опіу іЬеп сотриіег іесЬпо1о§у \уі11 
Ье изейіі. >іо\у реоріе сіо поі Ьауе іо іеауе іЬе Ьоизе.

Іп аскЬііоп іо сопіасііп§ ігауеі а§епсіез, ігауеіегз сап йпсі іЬеіг іауогііе ріасе іЬетзеїуез, Ьиу 
ііскеіз, Ьоок а Ьоіеі го о т  апсі а іаЬІе іп а гезіаигапі іог сііппег опіу изіп§ а сотриіег ог іеІерЬопе 
апсі іЬе Іпіетеі.

II" реоріе Ьауе апу сІоиЬіз аЬоиі \уЬеге іо §о, іееі йее іо изе іпіогтаііоп гезоигсез оп іЬе 
Іп іетеі іо сотраге.

ТЬе сіеуеіортепі о і" іесЬпо1о§у сіоез поі зіапсі зііІІ. Іп іЬіз а§е, іЬе а§е о і" Йі§ііа1 іесЬпо1о§у, 
рго§ге88 Ьаз сгеаіей іЬе оррогіипііу іо ехрегіепсе уігіиаі геаіііу. Іі" реоріе сіо поі \уапі іо §о іо іЬе 
оіЬег епй оі" іЬе \уог1с1, Ьиі Іоок аі іЬе пехі тігасіе оі" іЬе \уог1с1, Ьиу ог гепі уігіиаі геаіііу §1аззез. Іі 
із поі аз ехрепзіуе аз §оіп§ іо іЬе СагіЬЬеап ог апу оіЬег ріасе. ТЬіз соиМ Ье сопзісіегесі а іуре о і" 
іоигізт, іп а \уау.

Сотриіег іесЬпо1о§іез т а к е  Іііе тисЬ  еазіег іог реоріе. ТЬеу аге еуегу\уЬеге апсі ріау ап 
ітрогіапі гоїе езресіаііу іп іЬе іоигізт зесіог оґіЬе 21 зі сепіигу.
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1еЬпо1о§п-у-ішЇ2те.Ьіт1 (Ьазі Ассеззеб 29.11.2020).

2. Теодоровнч Н.Н., Муравьев И. Б. Роль информационньїх технологий в развитии 
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Отуїго М оїотуі Та\гіа Зіаіе А§гоІескпоІо§ісаІ Ппіуегзііу

Уізиаіігаїіоп із ап ішрогіапі Іооі їог шк1ег8ІапсІіп§ Оіе раііетз о ї Оіе зіисііесі рЬузісаІ 
ргосеззез. ТЬе ргорозеб теїЬоб а11о\уз поі опіу 1о зее іЬе ргосеззез іпуізіЬіє 1о іЬе пакеб еуе, Ьиі 
аізо 1о оЬіаіп іЬе уаіиез оїрЬузісаІ циапііііез Йіаі сЬап§е бигіп§ Йіезе ргосеззез.

ТЬе сотріехіїу о ї  іЬе зіибу о ї  рагіеіаі ргосеззез Ііез іп іЬеіг тап у  рагатеїгісіїіез, іЬгее- 
бітепзіопаїііу апб поп-зіаііопагіїу, \уЬісЬ зі§пійсап11у сотріісаіез іЬе изе о ї  сотриіаііопаї 
тобе1іп§ теїЬобз. Ап іпіііаі Ьобу (Ьаіі) \уаз сгеаіеб їог іЬе \уогк, \уЬісЬ \уаз сиі о ї ї  апб їоиг го\уз 
о ї їасез о ї  §еотейіс роіпіз гетаіпеб.

АУііЬ іЬе Ьеір о ї  а габіаііоп тобійег, а зітиіаііоп оїИ§Ьі раззіп§ іЬгои§Ь а Іепз \уаз сгеаіеб. 
А ріап \уаз сгеаіеб \уііЬ іЬе Іепз апб 1і§Ьі зоигсе. ТЬе 1і§Ьі зоигсе \уаз ап ітіїаііоп Іатр. А ріап із 
сгеаіеб іЬа! зітиіаіез а зсгееп іЬа! із аі а регїесі бізіапсе й о т  іЬе Іепз.

ТЬеп \уііЬ іЬе Ьеір о ї  а зрЬеге ап ішіїаііоп о ї  іопігіп§ рЬоІопз із їогтеб. А соїог тобійсайоп 
оїіЬе габіаііоп \уаз сгеаіеб їог еасЬ о їіЬ е т  (зее оп Рі§иге 1). АУіїЬ іЬе Ьеір о їап ітаїіоп  \ує зее оп 
іЬе зсгееп іЬе гебізйіЬиІіоп ої1і§Ьі епег§у іп іЬе їо г т  ої№\УІоп'з гіп§8.

Бигіп§ іЬіз \уогк, іЬе кпо\у1еб§е 
§аіпеб іп іЬе зіибу о ї  рЬузісаІ 1а\уз апб 
асциігеб зкіїїз іп \уогкіп§ \уііЬ Віепбег 
Роипбаііоп зой\уаге уегзіоп 2.8 \уаз 
сопзоіібаіеб. ЬГзіп§ іЬіз уегзіоп із йее, 
зітріег, а11о\уз уои 1о сгеаіе а тоге  
сотріех то б е ї о ї  уізиаіігаііоп о ї  іЬе 
рЬузісаІ ргосезз, іЬе рго§гат гипз оп а РС.

Рішите 1. Уізиаіігаїіоп о /іке  Іщкі іпіег/егепсе 
ргосезз


