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При вирішенні складних завдань розподілу значних фінансових ресурсів економічні втрати від 

вибору не достатньо прорахованих рішень є надто високими. Ефективним засобом мінімізації по-
милок при ухваленні рішень є застосування спеціальних методів і технологій обробки інформації, у 
статті розглянуто перспективні методи автоматизованого моніторингу сільськогосподарського 
виробництва. 
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Постановка проблеми. Однією з головних 

тенденцій розвитку сучасної економіки є зростан-
ня швидкості змін зовнішнього середовища і по-
силення її впливу на процеси функціонування 
організацій. Забезпечення економічної стабільно-
сті в умовах постійних змін, що відбуваються в 
зовнішньому середовищі, стає можливим тоді, 
коли організації до них готуються заздалегідь. 
Для цього управління має бути автоматизованим 
і упереджуючим. Тому на сучасному етапі розвит-
ку територій актуальним є широке застосування 
систем підтримки прийняття рішень, базою для 
яких є використання систем автоматизованого 
моніторингу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.Логічно завершений підхід до управління в 
сучасних умовах викладений в монографії І. Ан-
софа «Стратегічне управління» [2]. В ній вперше 
показана теорія управління організацією в умовах 
невизначеності. І. Ансоф вводить поняття «силь-
них і слабких сигналів», «стратегічних несподіва-
нок», «активного і реактивного управління». Го-
ловне гасло управління «заздалегідь готувати 
організацію до змін зовнішнього середовища», а 
найважливішою і самостійною функцією управ-
ління стає прогнозування. Різні аспекти форму-
вання системи соціально-економічного монітори-
нгу висвітлені в працях таких вчених, як Т.Н. Ага-
пова [1], И.В. Бестужев-Лада [3, 4], Т.А. Гаврило-
ва [5], В.В. Дик [6], С.А. Загрядских, Л.B. Ивановс-
кий [7], В.Н. Лоханова [10], А.А. Никонов [11], В.Е. 
Рохчин [12], Л.В. Сарычева [14], Н.М. Ульяницкая 
[15], а також С. Девідсон, Р.Каплан, Д.Нортон.  

Метою дослідження є аналіз методів авто-
матизованого моніторингу, а також підготовки і 
підтримки прийняття рішень в економіці на основі 
нових інформаційних технологій в умовах швид-
кої зміни зовнішнього середовища. Актуальність 
досліджуваних проблем також обумовлена об'єк-
тивною необхідністю постійного підвищення рівня 
інвестиційної привабливості територій. 

Виклад основного матеріалу.На сучасному 
етапі розвитку інформаційних технологій перева-
нтаженість інформаційних систем фактами і да-
ними вступає в протиріччя з нездатністю до їх 
інтерпретації. Використання сервіс-орієнтованих 
архітектур (Service—Oriented Architecture, SOA) 
лише незначно спрощує проблему, тому що SOA 

— це лише сума технологій, що забезпечують 
зручність інтеграції додатків. Іншим підходом 
може виявитися використання систем моніторин-
гу бізнес-процесів (Business Activity Monitoring, 
BAM). Зараз BAM визначається як технологія, що 
діє в режимі реального часу і забезпечує регуля-
рне інформування, поточний аналіз і вироблення 
керуючих сигналів. Технологічна можливість 
створення BAM з'явилася у зв'язку з розвитком 
програмного забезпечення, заснованого на обміні 
повідомленнями, а також інтеграційних брокерів і 
архітектури, орієнтованих на сервіси. Для побу-
дови ефективної системи BAM необхідно створи-
ти комбінацію даних, що надходять в режимі реа-
льного часу, і накопичених (історичних) відомос-
тей. Рішення цієї задачі потребує інтеграції різно-
рідної інформації, джерелами якої можуть бути 
сховища даних (data warehouse), сховища опера-
тивних відомостей (operational data store) і бази 
цих додатків (application database). По визначен-
ню Gartner в найширшому сенсі BAM можна розг-
лядати як конвергенцію бізнес-аналітики 
(Business Intelligence, BI) і інтеграції додатків, що 
виконуються в режимі реального часу». 

Системи класу BI зазвичай складаються з 
ETL-сервера, який виконує вилучення (extract), 
перетворення (transform) і завантаження (load) 
даних в сховище, а також аналітичних інструмен-
тів і засобів відображення. Історично першими 
були технології оперативної аналітичної обробки 
(Online Analytical Processing, OLAP). Пізніше з'яв-
илися засоби оцінки продуктивності (performance 
management), що дозволяють порівнювати фак-
тичні показники бізнесу з тими, що прогнозували-
ся; на основі цього порівняння здійснюється 
управління, тому в назву включено слово «мене-
джмент». Засоби бізнес-аналітики дозволяють 
створювати свого роду інтелектуальні облікові 
системи (actionable intelligence), результатом 
діяльності яких є пристосовані для аналізу форми 
представлення даних (drillable scorecards). Окрім 
засобів, призначених для реакції на події, що вже 
сталися, системи бізнес-аналітики включають 
засоби прогнозу, які дозволяють працювати на 
випередження. При усіх перевагах BI, які викори-
стовують добре відомі сховища даних, вони ма-
ють значний недолік — статичність, в основному 
вони придатні для аналізу даних, що забезпечу-
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ють ухвалення рішень на тактичному рівні. Моні-
торинг активності бізнесу можна розглядати як 
наступний еволюційний крок в розвитку засобів 
бізнес-аналітики, що збільшує оперативність цієї 
технології. 

Державні органи і існуючі інформаційні сис-
теми часто не отримують ламінарного потоку 
повідомлень, а знаходяться в «хмарі» подій. До 
того ж повідомлення надходять з погано детермі-
нованого середовища і лише частина з них має 
значення, а інша частина може бути проігнорова-
на, крім цього джерела даних можуть як з'являти-
ся, так і зникати. В таких умовах складно припус-
тити, що кожне джерело даних можна зафіксува-
ти,у цьому і полягає принципова відмінність сис-
тем моніторингу та управління в бізнесі від добре 
детермінованих технічних систем, в яких харак-
тер вхідної інформації не міняється в часі. Для 
точної оцінки таких даних необхідно класифікува-
ти самі події, їх джерела і засоби роботи з ними: 
1) одиничні важливі події, для їх обробки може 
бути підготовлений спеціалізований інструмент, 
діючий по заздалегідь визначених правилах; 2) 
обчислювані події, що надходять в режимі реаль-
ного часу, тобто існує детерміноване джерело 
даних і дані можуть бути виміряні та оброблені; 3) 
потокові випадкові події, відомості про такі події 
надходять в режимі реального часу, причому їх 
номенклатура заздалегідь відома, але час над-
ходження невизначений, при їх аналізі необхідно 
встановити відповідність між подією і причиною, 
що викликала його, тому відповідний інструмен-
тарій, повинен уміти працювати і з потоками, і з 
досить простими образами, що будуть вилучати-
ся з вхідної «хмари»; 4) складні події, що припус-
кають існування відомого образу, при цьому об-
раз складної події складається не лише з простих 
подій, але і з зв'язків між ними,відповідний ін-
струментарій повинен вибрати з «хмари» цей 
образ, тобто вирішити в режимі реального часу 
завдання розпізнавання образу; 5) формування 
образів подій - вищий рівень роботи з подіями 
полягає в тому, щоб у випадковому потоці пові-
домлень зафіксувати факти виникнення нових 
подій. 

Перспективною складовою частиною систем 
моніторингу галузевих бізнес-процесів можуть 
виступати так звані корпоративні пульти управ-
ління (enterprise dashboard). Необхідність в їх 
створенні визначається наступними факторами: 
1) зростання обсягів оброблюваних даних; 2) 
якісна зміна складу даних, які можна розділити на 
три категорії: традиційні табличні, заради роботи 
з якими були створені реляційні СУБД; 3) дані від 
систем типу CRM, ERP і подібних; дані від систем 
управління бізнес-процесам (BPM), систем моні-
торингу діяльності підприємств і систем елект-
ронної комерції; 4) зміна складу фахівців, які 
опрацьовують данні; 5) перехід до роботи в ре-
жимі реального часу. 

Специфіка моніторингу і управління в бізнесі 
визначається іншими підходами до оцінки актуа-
льності даних ніж в технічних системах. В систе-
мах управління бізнесом, навіть працюючих в 
режимі реального часу, поточних даних може 
бути не достатньо для прийняття рішень, тут 
іноді має значення історія даних, може виникати 
необхідність в аналізі їх динаміки або в уточнен-
нях. При створенні систем управління бізнесом 
використовується скорочення IMPACT: 1. 
Interactive («інтерактивність»). Необхідність про-
стежувати зміну якогось параметра в часі. 2. More 
data history («поглиблена історія даних»). Напри-
клад, врахування такого показника, як курс акцій, 
може потребувати аналізу даних за великий пе-
ріод. 3. Personalized («персоналізація»). Система 
має бути пристосована для адаптації до вимог 
користувача. 4. Analytical («аналітика»). Система 
повинна дозволяти досліджувати зміни показни-
ків в альтернативних умовах (аналіз типу «що — 
якщо»). 5. Collaborative («колаборативність»). 
Система повинна забезпечувати спільну роботу 
користувачів. 6. Trackability («збереження слі-
дів»). Користувач повинен мати можливість вибо-
ру режимів для збереження необхідних керуючих 
параметрів і дій. 

Таким чином, з одного боку, BPM дозволяє 
сфокусувати увагу на процесах і продуктивності 
виконання процесів, а з іншого - це набір методів 
і засобів для ефективної організації бізнес-
процесів. Порівнюючи BPM і BAM, можна відміти-
ти: характерна риса першої технології — можли-
вість управління в кожен момент окремо взятим 
процесом за заздалегідь визначеними правила-
ми, а BAM дозволяє спостерігати за виконанням 
процесів, контролювати їх виконання, насліду-
вання правил і передавати отримані відомості 
користувачам. Наявність BPM не є обов'язковою 
вимогою для впровадження BAM, але цю техно-
логію можна розглядати як наступний крок по 
відношенню до BPM. У свою чергу, BPM можна 
розглядати одночасно як концепцію менеджменту 
і як технології, що підтримують цю концепцію[8]. 

На сьогоднішній день в ЄС розробляється і 
знаходиться на етапі впровадження масштабна 
програма Глобального моніторингу в інтересах 
моніторингу довкілля і безпеки (GMES). Програма 
має на меті створення інформаційних систем 
підтримки ухвалення рішень для установ Євро-
пейського Союзу. Ці системи базуються на інфо-
рмаційних сервісах моніторингу оточуючого се-
редовища по декільком напрямам, зокрема моні-
торингу сільського господарства (www.gmes.info). 
На даний момент у рамках GMES працює сервіс 
глобального моніторингу посівів сільськогоспо-
дарських культур (Global Crop Monitoring), онов-
лення карт класифікації земель (EUROLAND), 
моніторингу раціонального використання культи-
вованих земель (Agri Environmental Monitoring) та 
ін. [Rembold et al, 2006]. У Об'єднаному дослідни-

http://www.gmes.info)
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цькому центрі (JRC) Європейської Комісії, яка 
надає наукову і технічну підтримку рішень Євро-
пейської Комісії в області сільського господарст-
ва і продовольчої безпеки, накопичено двадцяти-
річний успішний досвід використання даних дис-
танційного зондування землі для вирішення за-
вдань сільськогосподарської статистики і прогно-
зування врожайності. З 1992 року в JRC функціо-
нує і постійно удосконалюється система прогно-
зування врожайності AGRI4CAST. В Україні також 
працює Геопортал (agro.ikd.kiev.ua) призначений 
для надання сервісів моніторингу сільськогоспо-
дарських культур на території України через ме-
режу Інтернет. Він надає продукти оцінки стану 
рослинності, в тому числі індекси NDVI, VHI і EVI 
на основі обробки супутникових даних (Landsat 
5/7, MODIS, AWIFS та ін.) і забезпечує гнучкість 
візуалізації результатів у вигляді шарів, які дина-
мічно формуються. Користувачами геопорталу 
можуть бути представники міністерств і відомств, 
які займаються питаннями моніторингу сільсько-
господарських посівів в Україні, а також всі заці-
кавлені спеціалісти [13]. 

Для сільськогосподарського моніторингу ти-
повими завданнями є: 1) інвентаризація сільсько-
господарських угідь; 2) контроль стану посівів; 3) 
виділення ділянок ерозії, боліт і засоленості; 4) 
визначення складу ґрунтів; 5) відстеження якості і 
своєчасності проведення сільськогосподарських 
заходів. Безпосередньо за допомогою супутнико-
вого моніторингу існує можливість точно контро-
лювати терміни і якість проведення основних 
агротехнічних робіт і тим самим оптимізувати 
управління сільськогосподарським виробницт-
вом. Самі заходи моніторингу територій сільсько-
господарських угідь прив'язуються до періодів 
агротехнічної діяльності: 1) жовтень – березень 
(вивчення динаміки опадів снігу, оцінка накопи-
чення вологи, оцінка втрат від повені, оцінка го-
товності угідь до наступного сезону); 2) квітень – 
травень (визначення площі ріллі під озимі куль-
тури, визначення площі земель без осінньої об-
робки ґрунту після жнив, оцінка стану озимих 
культур для виявлення і визначення площі ареа-
лів деградованої і загиблої озимини, визначення 
площі земель, на яких проведені інженерно-
меліоративні заходи, визначення площі земель, 
зайнятих сільськогосподарськими культурами, 
визначення міри зволоження ґрунтів, визначення 
температури поверхні); 3) червень – липень (ви-
значення площі земель під зерновими, просап-
ними і технічними культурами, оцінка стану схо-
дів культур, визначення осередків підвищеної 
засміченості зернових культур, визначення площ, 
що не зайняті сільськогосподарськими культура-
ми, оцінка площ, що вимагають проведення за-
ходів боротьби з бур’янами, виявлення осередків 
ураження зернових культур внаслідок стихійних 
явищ, визначення площі скошених сінокісних 
угідь, оперативна оцінка біомаси врожаю, визна-

чення ділянок, що вимагають внесення добрив, 
моніторинг і оцінка якості зрошувальних робіт, 
прогнозування і попередня оцінка врожайності); 
4) серпень – вересень (моніторинг збору врожаю, 
оцінка готовності угідь до наступного сезону). 

В даний час на ринку інформаційних техно-
логій пропонуються різноманітні програмні проду-
кти, які призначені для централізованої автома-
тизації збору, обробки і контролю індикаторів 
сільськогосподарської галузі. Їх розробка обумо-
влена потребою в підвищенні ефективності робо-
ти окремих підприємств і агропромислового ком-
плексу в цілому. Загалом такі системи дозволя-
ють здійснювати моніторинг наступних індикато-
рів:   1) результати реалізації програм по соціа-
льному розвитку села (кадрів, галузевої освіти і 
ін.); 2) наслідки інженерно-технічної політики; 3) 
відомості про посіви і збирання врожаю;          4) 
інформація про тваринництво; 5) дані про земле-
користування; 6) індикатори економічного стану 
галузі. Інформаційно-аналітичні системи моніто-
рингу сільського господарства являють собою IT-
інструментарій, націлений на підвищення ефек-
тивності подання та обробки інформації про стан 
розвитку сільського господарства та регулювання 
ринків сільськогосподарської продукції, сировини 
і продовольства. Застосування таких програмних 
продуктів допомагає вирішити наступні завдання: 
1) автоматизація збору, аналізу, консолідації ста-
тистичної звітності з наданням єдиного інформа-
ційного, методологічного та правового простору 
для всіх установ сільського господарства; 2) опе-
ративне надання узагальненої інформації для 
аналізу за допомогою технології OLAP-вибірок 
(формування користувальницьких звітів по будь-
яким індикаторам); 3) здійснення контролю вико-
нання прийнятих рішень; 4) надання публічної 
інформації на відкритих мережевих ресурсах. Так 
в рамках системи «БАРС. Web-Моніторинг Сіль-
ського господарства і продовольства» забезпечу-
ється централізація зберігання первинних і зве-
дених звітних даних у єдиній базі даних, що за-
безпечує: 1) оперативний доступ до первинних і 
зведених даних звітності; 2)ведення єдиних дові-
дників і класифікаторів, що виключає проблему їх 
синхронізації; 3) усунення проблем з модерніза-
цією системи; 4) контроль своєчасності та корек-
тності здачі звітних форм по всіх рівнях; 5) під-
вищення рівня безпеки даних. Також в системі 
існує можливість роботи з базами даних попере-
дніх звітних періодів, підтримки функції підпису 
звітних форм електронно-цифровим підписом з 
використанням сертифікованого засобу крипто-
графічного формату захисту інформації. Системи 
Web-Моніторингу здатні забезпечити оперативну 
побудову і відображення багатовимірних аналіти-
чних звітів на основі інформації, що зберігається 
в базі даних, а також дозволяють: а)задавати 
опис OLAP-кубів і параметри їх візуалізації; б) 
працювати з показниками (параметрами) візуалі-
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зації; в) формувати OLAP-куби; г) викликати фо-
рми візуалізації OLAP-звітів. Сама технологія 
OLAP (On-Line Analitical Processing) – це техноло-
гія обробки інформації, яка включає складання та 
динамічну публікацію звітів і документів, яка ви-
користовується аналітиками для швидкої обробки 
складних запитів до бази даних і являє собою 
основу для побудови систем підтримки прийняття 
рішень. 

Іншим комплексним підходом до вирішення 
завдань упереджуючого управління територіаль-
ною економікою є розробка Системи автоматизо-
ваного моніторингу розвитку та інвестиційної 
привабливості територій (САМРІПТ) [9], що пред-
ставляє собою інтегрований набір програмних 
конструкторів та інструментів і призначена для 
централізованої автоматизації збору, обробки, 
зберігання і контролю показників галузі сільського 
господарства рівня області. Виходячи з цього, за 
завданням Інституту сільського господарства 
північного Сходу НААН Сумський державний уні-
верситет і Сумський національний аграрний уні-
верситет почали процес створення багаторівне-
вої моделі АПК регіону, яка полягає в послідовній 
розробці системи моделей, що імітують різні ас-
пекти економіки регіону і необхідні для вибору 
оптимального варіанту розвитку регіонального 
господарського комплексу. 

Висновки. 
Сучасна економіка вимагає подальшого вдо-

сконалення територіального соціально-
економічного прогнозування, планування і аналі-
зу імовірних наслідків рішень, що приймаються 

органами управління, а також створення достові-
рної нормативної бази для проведення дослі-
джень, взаємної ув'язки і узгодження окремих 
програм в єдиній концепції територіального роз-
витку. Дослідження сучасного стану аграрного 
сектору дозволяє зробити ряд висновків:1. Своє-
часний аналіз впливу тих або інших економічних 
чинників та їх взаємодії дозволяє певною мірою 
управляти процесами розвитку підприємств АПК, 
для цього використовуються різні форми моніто-
рингу, в т.ч. і моніторинг розвитку та інвестиційної 
привабливості територій. 2. Розвиток регіональ-
них АПК залежить від великої кількості чинників, 
що визначають можливості їх нормального функ-
ціонування, причому ці чинники слід розглядати в 
комплексі, як єдину складну систему. Звідси по-
ходить необхідність комплексного, системного 
підходу до оцінки результатів діяльності підпри-
ємств АПК і критеріїв їх ефективності. 
3.Моніторинг бізнес активності тісно пов'язаний з 
такими завданнями інтеграції корпоративних до-
датків як координація даних, управління бізнес 
процесами і розробка складних композитних до-
датків. Нині моніторинг бізнес активності може 
розглядатися лише як одне із завдань інтеграції 
корпоративних додатків. 4. Процес створення 
динамічної структурно-системної багаторівневої 
територіальної моделі АПК полягає в послідовній 
розробці системи моделей, що імітують різні ас-
пекти економіки регіону, які необхідні для вибору 
оптимального варіанту розвитку всього регіона-
льного господарського комплексу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АПК 
 
Н. Б. Стоволос, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет 
 
Стаття присвячена вирішенню актуальної задачі щодо формування і  впровадження страте-

гічного підходу, спрямованого на розвиток сектору органічного виробництва АПК. Акцентується 
увага на концептуальні засади та особливості формування і реалізації стратегії розвитку органіч-
ного виробництва АПК. 

Ключові слова: органічне виробництво, стратегія розвитку, екологічна безпека, сталий роз-
виток. 

Постановка проблеми. Агропромисловий 
комплекс (АПК), на відміну від інших галузей на-
ціональної економіки, характеризується більшою 
залежністю суспільних інтересів і потреб від при-
родних факторів. Інтенсифікація сільськогоспо-
дарського виробництва, яка не супроводжується 
природоохоронними заходами, впливає на пору-
шення природного середовища. Тому актуаль-
ність переходу на екологічно безпечний розвиток 
АПК є очевидною. Ідея екологічно безпечного 
розвитку для АПК полягає у ефективності сільсь-
когосподарського виробництва при одночасному 
зниженні антропогенного навантаження на на-
вколишнє середовище і природні ресурси, що 
можливо досягти на основі розвитку органічного 
виробництва як альтернативної моделі  господа-
рювання.  

На відміну від інших методів  ведення аграр-
ного виробництва, органічне    засновано на ви-
користанні ресурсоощадливих технологій, мінімі-
зації механічної обробки ґрунту та синтетичних 
речовин, виключенні з процесу виробництва ге-
нетично модифікованих організмів. Керівним 
принципом для органічного сільського господарс-
тва є використання матеріалів і технологій, які 
покращують екологічну рівновагу в природних 
системах та сприяють створенню стійких і збала-
нсованих агроекосистем. 

Органічне виробництво дозволяє реалізува-
ти концепцію збалансованого розвитку агросфе-
ри за рахунок соціально-економічної і природно-
ресурсної збалансованості і має на меті забезпе-
чення суспільства безпечними та якісними проду-
ктами харчування, а також збереження та покра-
щення стану навколишнього природного середо-
вища. 

Таким чином, принципово важливо врахову-
вати в діяльності агропідприємств якісно нові 
реалії розвитку АПК, які спираються на науково-
обґрунтовані основи екологічно безпечного виро-
бництва. Виходячи з цього, є актуальним  ство-
рення ефективної дієвої стратегії розвитку орга-
нічного виробництва, спрямованої на виробницт-
во екологічно безпечної продукції, підвищення 
агроекологічного іміджу країни і конкурентоспро-
можності АПК на внутрішньому і зовнішньому 
ринках.  

У зв'язку з цим питання дослідження еконо-
мічних і екологічних аспектів   розвитку  органіч-
ного виробництва набувають особливої значущо-
сті і виходять на одне з перших місць у 
розв`язанні проблем, що забезпечують збере-
ження агросистем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну і методологічну основу управління 
АПК, дослідження розвитку аграрної сфери, за-


