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обліку та аудиту. В процесі впровадження нових інформаційних 

систем необхідне також безперервне навчання, що зумовлене 

концептуальним рівнем нових знань, навичок і змін у роботі [3].  

Отже, можна зробити висновок, що наведений вище перелік 

категорій програм корисний для уявлення про основні класи 

бухгалтерського та аудиторського програмного забезпечення та  

допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну 

програмну систему для бухгалтерії, проведення аудиту, а це 

свідчить, що  обліку та аудиту вища при застосуванні сучасних 

інформаційних систем і технологій. 
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Використання можливостей практичного застосування 

сучасних інформаційних технологій в управлінні 

сільськогосподарських підприємств розглядається з урахуванням 

проблематики їх побудови та ефективного впровадження. 

Враховуючи наявність значної кількості невдалих випробувань 

інформаційних систем управління як в Україні, так і за кордоном, 

актуальності набувають дослідження умов та особливостей їх 

впровадження в процесах управління на рівні споживачів сучасного 
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програмного забезпечення з метою виявлення проблемних ділянок 

функціонування та пошуку шляхів їх подолання. 

Інформаційні технології – це цілеспрямована організована 

сукупність інформаційних процесів з використанням засобів 

обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість 

обробки даних, пошуку інформації, розосередження даних тощо [1, 

с. 545]. 

Політикою інформатизації передбачено впровадження 

інформаційних систем управління, основою яких є програмний 

продукт, що максимально відповідає вимогам організації 

ефективного документообігу та інформаційного обміну на даному 

об’єкті. Тому, інформаційну систему управління можна розглядати 

як програмний комплекс, який складається з модулів, що 

охоплюють усі напрями її використання та взаємодію в режимі 

реального часу.  

Проект з розробки й впровадження ІСУ включає такі етапи: 

обстеження та оцінка об’єкту; проектування системи охоплює етап 

розробки технічного завдання на проект та розробку самого 

проекту системи; введення системи в дію передбачає реалізацію 

процедур по підготовці (забезпеченню) обслуговуючого персоналу 

та проведення початкових пусконалагоджувальних робіт по 

розробленій системі.  

Впровадження інформаційних систем в управлінні 

земельними ресурсами сільського господарства пов’язане з 

ідентифікацією посівних площ та визначенням витрат на їх 

утримання. Посівні площі змінюють свої властивості з часом під 

впливом ряду факторів: природніх, економічних та політичних. 

Процеси регулювання та управління залежать від наявності 

об’єктивної, достовірної та періодично обновлюваної інформації 

про стан основних засобів виробництва сільського господарства. 

Основна ресурсна складова виробництва в сільському господарстві 

відноситься до біологічних активів, які мають історію зародження 

та загибелі, терміни використання та оновлення, біохімічні та 

географічні характеристики, тощо. В зв’язку з цим, інформаційна 

визначеність залежить від технічних характеристик, запроваджених 

в технічних проектах інформаційних систем.  

Інформація про стан земель та рослин, яку отримують від 

наземних джерел є суб’єктивною і в багатьох випадках не 
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відповідає реальному стану. Зміна кліматичних умов впливає на 

отримання даних про динаміку змін в обсягах земельних ресурсів 

(посівних площ) та налагодження режимів землеупорядкування та 

землевикористання. Дані отримані за допомогою супутників 

покращують моніторинг сільськогосподарських угідь, направлений 

на отримання даних про біологічний стан культур, картографію 

наземної частини рослин, розвитку геоінформаційних технологій в 

картографічному аналізі зрошуваних земель [2]. 

На підприємствах аграрного бізнесу успішно 

впроваджуються технології навігаційного спостереження й 

контролю, які направлені на управління витратами в технологічних 

процесах вирощування культур та обробки ґрунтів. Аграрний 

сектор в Ізраїлі підтримується субсидіями в обсязі до 40 % від 

вартості введених нових технологій. В умовах обмежених 

земельних ресурсів країнами використовуються екстенсивні 

технології вирощування з дієвою інформаційною підтримкою, що 

входять в смарт-логістичну стратегію управління витратами. 

Технології “точного” (раціонального) землекористування 

запроваджені на 13% підприємств аграрного сектору України [3].  

Розробка проектів інформаційних систем будується виходячи 

із загальносистемних підходів та технічних характеристик 

проектованого обладнання та програмних засобів. Економічну 

ефективність впроваджуваної системи визначають вартісними та 

трудовими показниками. Основним методом розрахунку є 

зіставлення даних базового та звітного періодів функціонування 

впровадженої інформаційної системи. Виходячи з того, що 

впровадження інформаційних систем має результат проектного 

рішення, рекомендованою оцінкою ефективності є показники 

ефективності проектів, що обґрунтовують співвідношення 

вкладених капітальних та очікуваних від реалізації системи 

доходів. Такими критеріями є: чистий приведений дохід, індекс 

доходності або рентабельності, термін окупності, внутрішню норму 

рентабельності [4]. 

Ефективність підсистеми інформаційного забезпечення в 

загальній ІСУ, як підсистеми з інтелектуальною спрямованістю 

визначається з урахуванням коефіцієнту підвищення якості 

управління. Коефіцієнт підвищення якості управління – це умовна 

величина, яка характеризує співвідношення якості управління 
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порівняно з тим, що було до впровадження нової інформаційної 

системи. Інформаційна ефективність визначається сукупним 

ефектом від інформаційної діяльності та використання інформації, 

оскільки данні процеси є складовою прийняття ефективних 

управлінських рішень. Вимога "економічності" передбачає, що 

витрати на розробку, впровадження та розвиток системи не повинні 

перевищувати ефекту, що очікується від її використання. Можна 

стверджувати, що універсальним техніко-економічним показником, 

який використовується для оцінювання ефективності та порівняння 

різних варіантів впровадження й розвитку програмного 

забезпечення для автоматизації управління є відношення ефекту від 

його експлуатації до сукупних витрат, тобто показник 

«ефект/витрати».  

Таким чином, використання вищезазначених положень на 

практиці сприятиме оптимізації впровадження інформаційних 

систем на сільськогосподарських підприємствах з необхідним 

рівнем економічного та соціального ефектів.  
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