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Постановка проблеми.  Процес  постачання  в 
аграрних підприємствах є початковою стадією кру-
гообігу засобів підприємства. Відсутність своєчас-
ного надходження виробничих  запасів на підпри-
ємство чи техніки для обробітку ґрунту, приводить 
до порушення технології вирощування сільськогос-
подарських культур. Аграрні підприємства працю-
ють з біологічними активами, що є живими організ-
мами, і недоотримання ними необхідних поживних 
речовин призводить до хвороб та загибелі біологіч-
них активів як в галузі тваринництва, так і в галузі 
рослинництва.  А  це,  в  свою  чергу,  викликає  не 
просто тимчасову зупинку виробничого процесу, а 
взагалі його припинення, адже біологічні активи в 
аграрному секторі є засобами виробництва. Вихо-
дячи з цього в аграрних підприємствах проблема 
своєчасного  та  якісного  матеріально-технічного 
забезпечення стоїть надзвичайно гостро. 

В  умовах  економічної  кризи  державна  під-
тримка  аграрних  підприємств  постійно  скорочу-
ється. Зокрема, про це свідчить відміна з 2017 року 
спеціального режиму оподаткування податком на 
додану  вартість.  Отже,  сільськогосподарським 
товаровиробникам підтримувати матеріально-тех-
нічне забезпечення необхідно шляхом поліпшення 
управління процесом постачання, що не можливо 
без належного  інформаційного забезпечення вка-
заного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  процесу  матеріально-технічного 
забезпечення  аграрних  підприємств  займа-
лося  багато  учених.  Зокрема  цікавими  є  праці 

П.Т. Саблука, М.Й. Маліка, Я.К. Білоуська, П.І. Гай-
дуцького,  В.П.  Яковенко.  В  той  же  час,  дослі-
дженнями  інформаційного  забезпечення  процесу 
управління в цілому займалися такі вченні як Дени-
сенко М.П., Босак І.П., Бруханський Р., Гудин В.В., 
Вальтух К.К., Цюрюпа С.В. Разом з цим, проблеми 
інформаційного  забезпечення  управління  проце-
сом постачання в аграрних підприємствах потре-
бують подальших досліджень.

Постановка завдання. Ціллю  статті  є  дослі-
дження поглядів учених щодо трактування поняття 
«інформація»  та  «інформаційне  забезпечення». 
Окреслення  значення  інформаційного  забезпе-
чення та визначення порядку формування інфор-
мації для управління процесом постачання з метою 
побудови  структурно-логічної  схеми  формування 
цілісної  системи  інформаційного  забезпечення 
управління  процесом  постачання  в  аграрних  під-
приємствах за умови застосування автоматизова-
ної форми ведення обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На  сьогоднішній  день  управління  будь-яким  гос-
подарським  процесом  не  можливе  без  наявності 
певної  сукупності  інформаційного  масиву.  Разом 
з цим поняття інформації з’явилося не так давно. 
Дослідження  групи  вчених  на  чолі  з  Ортинським 
В.Л.  показало,  що  слово  «information»  походить 
з  англійської  мови,  де  воно  вперше  з’явилося  в 
1387  р.  Сучасного  написання  це  слово  набуло  в 
XVI ст. У східнослов’янські мови, до групи яких від-
носиться і українська, це слово прийшло із Польщі 
у XVII ст. І лише у середині XX ст. поняття «інфор-
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мація»  стала  загальнонауковим  поняттям.  При 
цьому  в  науковій  сфері,  до  цього  часу  поняття 
«інформація»  запишається  досить  дискусійним. 
Загальноприйнятного визначення терміну «інфор-
мація»  не  існує,  і  воно  використовується  пере-
важно на інтуїтивному рівні [1, с. 449]. 

На  сьогоднішній  день,  в  Україні  визначення 
терміну  «інформація»  закріплено  на  правовому 
рівні.  Зокрема  тлумачення  вказаного  терміну  ми 
зустрічаємо  у  Законі  України  «Про  інформацію» 
від 02.10.92р. № 2657-ХІІ [2], Законі України «Про 
захист  економічної  конкуренції»  від  11.01.01  р. 
№  2210-ІІІ  [3]  та  Цивільному  кодексі  України  [4]. 
При цьому вказані законодавчі акти дещо по різ-
ному тлумачать поняття інформації.

Так,  в  Законі  України  «Про  інформацію»  під 
поняттям «інформація» розуміється будь-які відо-
мості  та/або  дані,  які  можуть  бути  збережені  на 
матеріальних  носіях  або  відображені  в  електро-
нному вигляді [2].

При цьому  в  Законі  України  «Про  захист  еко-
номічної  конкуренції»  інформація  трактується  як 
«відомості  в  будь-якій формі  й  вигляді  та  збере-
жені на будь-яких носіях (у тому числі листування, 
книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органі-
грами,  малюнки,  схеми  тощо),  фотографії,  голо-
грами,  кіно-,  відео-, мікрофільми,  звукові  записи, 
бази  даних  комп’ютерних  систем  або  повне  чи 
часткове  відтворення  їх  елементів),  пояснення 
осіб  та будь-які  інші публічно оголошені чи доку-
ментовані відомості» [3].

В  тлумаченні  Цивільного  кодексу,  під  термі-
ном «інформація» розуміється документовані або 
публічно оголошені відомості про події та явища, 
що мали або мають місце у суспільстві, державі та 
навколишньому середовищі [4].

Різні  законодавчі  тлумачення  терміну  «інфор-
мація» логічно приводять до  існує безлічі  тлума-
чень вказаного терміну у наукових колах.

Зокрема,  Кортич  Б.А.  розглядає  інформацію 
як певні  відомості,  сукупність яких-небудь даних, 
знань [5, с.41], а Цюрюпа С.В., не наводячи визна-
чення терміну «інформація», наголошує, що вона 
є одним з найважливіших ресурсів разом з матері-
альними, енергетичними та людськими ресурсами 
[6, с. 231].

Таким  чином,  у  контексті  сучасної  парадигми 

досліджень,  через  значні  зміни  у  інформаційно-
комунікаційній сфері і зростаючій ролі інформації 
виникла значна полеміка щодо трактування зазна-
ченого поняття. При цьому, на сьогодні  інформа-
ція  є  настільки  глобальним  явищем, що  вказане 
поняття трактують науковці різних сфер. 

Проведені  дослідження  дають  можливість 
умовно  виділити  три  підходи  щодо  трактування 
поняття «інформація» (рис. 1). 

Група науковців, які дотримуються першого під-
ходу, визначають інформацію як сукупність даних. 
До такої групи вчених можна віднести М.А. Васи-
лика,  який  вважає, що  інформація  –  це  дані,  які 
передаються  від  однієї  особи  до  іншої  усним, 
письмовим чи іншим способом [7, с. 27]. 

Π.М.  Мартинюк  та  Н.А.  Федорчук  акцентують 
увагу на тому, що для споживача, інформацією вва-
жаються ті дані, які отримані ним, тобто пройшли 
через  синтаксичний фільтр,  є  йому  зрозумілими, 
тобто подолали семантичний фільтр і є корисними 
для виконання будь-якого завдання або проблеми, 
тобто  подолали  прагматичний  фільтр  [8,  с.  19]. 

В той же час, науковці, яких ми віднесли до дру-
гого  підходу  розглядають  інформацію  як  знання, 
тобто  як  сучасну  продуктивну  силу.  Прихильни-
ками такого уявлення про інформацію є Т.В. Мака-
ров  який  вважає, що  акт  споживання  інформації 
полягає через здійснення запиту. За його словами: 
«Запит є виявом цікавості та готовності до деталь-
нішого  «споживання».  І  тільки  попит  визначає, 
жити чи не жити знанню далі» [9].  

На  нашу  думку,  розгляд  інформації  лише  як 
сукупності даних (перший підхід) є дещо спроще-
ним и приводить до ототожнення поняття «інфор-
мація» та «данні». В свою чергу, розгляд інформа-
ції як сукупності знань також не є доцільним, так 
як приводить до підміни понять, адже інформація 
не є знанням вона лише є джерелом появи знань. 

Виходячи  з  цього,  ми  схиляємося  до  думки 
тих  авторів,  що  віднесені  нами  до  третього  під-
ходу.  Вони  розглядають  поняття  «інформація», 
«дані» та «знання» як різні поняття, хоч і пов’язані 
між  собою.  Ученим,  що  підтримує  третій  підхід 
до  визначення  поняття  «інформація»  є  І.Т.  Фро-
лов, який слушно зазначає: «Кажучи про знання, 
ми маємо на увазі вищий рівень інформації, який 
функціонує в людському суспільстві» [10, с. 322]. 

Рис. 1. Наукові підходи до трактування поняття «інформація»
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Дійсно,  інформація,  що  надходить  до  керів-
ника  аграрного  підприємства  в  процесі  матері-
ально-технічного  забезпечення,  перетворюється 
на знання під впливом діяльності мозку конкретної 
людини,  різних  психічних  процесів  та  уже  існую-
чих  знань,  щодо  вимог  технології  виробництва 
сільськогосподарської  продукції.  Тому  вважаємо, 
що  розмежування  трьох  понять  та  визначення 
взаємозв’язку між ними дозволить визначити поря-
док формування інформації в процесі управління 
матеріально-технічним  забезпеченням  аграрних 
підприємств.

Так, дані можна розглядати як записані факти, 
які  зберігають,  але  не  завжди  використовують. 
Тобто, дані формуються під час здійснення спосте-
реження,  що  має  бути  планомірним,  організова-
ним та систематичним процесом отримання нових 

характеристик про наявний стан матеріально-тех-
нічного забезпечення. Ці дані перетворюються на 
корисну інформацію, тільки якщо з’являється мож-
ливість  використовувати  їх  для  зменшення  про-
цесу невизначеності при прийнятті рішень.

Отже,  поняття  «інформація»,  «дані»  та  «зна-
ння» хоч  і тісно пов’язані між собою, але різні за 
своєю  суттю.  В  контексті  інформації,  як  основи 
побудови  інформаційного  забезпечення  управ-
ління процесом постачання в аграрних підприєм-
ствах вважаємо, що зв’язок між вказаними понят-
тями  можна  представити  у  наступному  вигляді 
(рис. 2).

На  нашу  думку,  наявність  різних  підходів  до 
трактування терміну «інформація» стала основою 
різного трактування вченими і поняття «інформа-
ційне забезпечення». 

Рис. 2. Формування інформації для управління процесом постачання в аграрних підприємствах
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Рис. 3. Наукові підходи до трактування поняття «інформаційне забезпечення»
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В  процесі  дослідження  сутності  інформацій-
ного  забезпечення  пропонуємо,  аналогічно  до 
вище викладеного, виділити три основні підходи, 
щодо розуміння  поняття  «інформаційне  забезпе-
чення» (рис. 3).

Перший  підхід,  підтримує М. Чумаченко,  який 
наголошує,  що  поняття  «інформаційне  забезпе-
чення» виникло у зв’язку з розвитком автоматизо-
ваних систем управління, і є системою одержання, 
оцінки,  зберігання  та  переробки  даних  з  метою 
прийняття управлінських рішень [11].

Представниками  першого  підходу  є  також 
Денисенко  М.П.  та  Колос  І.В.,  які  виділяють  три 
складові  в  системі  інформаційного  забезпечення 
прийняття  управлінських  рішень:  інформаційні 
ресурси,  інформаційні  технології,  технічні  засоби 
та програмне забезпечення [12, с.19-24]. 

Прихильниками  другого  підходу  є  І.  Босак  та 
Є.  Палига,  які  наголошують,  що  інформаційне 
забезпечення – це наявність інформації, необхід-
ної для управління економічними процесами, що 
міститься  у  базах  даних  інформаційних  систем 
[13, с. 193-195]. 

Представником  третього  підходу  можна  вва-
жати Р. Бруханського. Він розглядає інформаційне 
забезпечення  як  процес  задоволення  поточних 
потреб користувачів у  інформації, необхідній для 
обґрунтування  і  прийняття  стратегічних  рішень. 
На  думку  Р.  Бруханського  організація  належного 
стану  інформаційного  забезпечення  можлива 
лише  за  умови  адекватного  супроводу,  зокрема 
управлінського та технічного [14, с. 69-71]. 

Таким  чином,  поняття  інформаційного  забез-
печення можна розглядати в декількох варіантах, 

Передумови функціонування інформаційного забезпечення
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затвердженням 

відповідних 
організаційних 

регламентів

Налагодження 
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внутрішнього 
контролю

Визначення 
необхідних 
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обробки 
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документообі
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між підроз- 
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Рис. 4. Структурно-логічна схема формування цілісної системи інформаційного забезпечення 
управління процесом постачання в аграрних підприємствах
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які  доповнюють один одного. Узагальнюючи про-
ведений  аналіз  сутності  терміна  «інформаційне 
забезпечення»  можна  стверджувати,  що  воно 
представляє  собою  процес  отримання,  обробки, 
накопичення,  зберігання,  аналізу  та  передачі 
інформації для прийняття управлінських рішень із 
застосуванням певних технологій роботи з інфор-
мацією.

Прийняття  управлінських  рішень,  щодо  заку-
півлі  матеріально-технічних  ресурсів  в  сільсько-
господарських  підприємствах  на  сьогодні  не 
можливе  без  належної  інформації  про  вказані 
ресурси, їх постачальників, ціни, потреби в ресур-
сах та ефективність їх використання, тому на кож-
ному аграрному підприємстві повинна бути сфор-
мована певна сукупність даних, належним чином 
оброблених  та  представлених  для  прийняття 
управлінських рішень. 

Виходячи з цього головною метою інформацій-
ного  забезпечення  управління  процесом  поста-
чання  в  аграрних  підприємствах  є  створення 
системи  взаємопов’язаних  і  взаємодоповнюючих 
показників, методів їх збору і аналізу, які дозволя-
ють одержати всебічну кількісну  і якісну характе-
ристику  складових  процесу  матеріально-техніч-
ного забезпечення. 

При  цьому,  в  існуючих  умовах,  у  більшості 
аграрних підприємств не є доцільним створювати 
окремий  відділ щодо  збору  та  обробки  інформа-
ції  в  процесі  управління  матеріально-технічним 
забезпеченням.  Інформаційне  забезпечення  вка-
заного процесу,  на нашу думку, має раціонально 
вмонтовуватися в діючу інформаційну систему. 

Можна сміливо стверджувати, що центральною 
ланкою  інформаційного  забезпечення  системи 
управління процесом постачання в аграрних під-
приємствах  є  бухгалтерська  інформаційна  сис-
тема,  де  хронологічно  і  систематично  накопичу-
ються  і  оброблюються  дані,  пов’язані  з  обліком, 
контролем,  плануванням  та  аналізом.  На  основі 
цих даних формується цілісна інформаційна кар-
тина  роботи  підприємства,  порівнюються  нор-
мативні  та  фактичні  показники,  формулюються 
глобальні  та  локальні  напрями  діяльності,  здій-
снюється  прогнозування  ефективності  політики 
управління  підприємством  в  цілому  і  окремими 
господарськими процесами зокрема.

Функціональна  структура  інформаційного 
забезпечення  управління  процесом  постачання 
в  сільськогосподарських  підприємствах  має  охо-
плювати  підсистеми  планування,  збору  даних, 
опрацювання  та  зберігання  даних  і  надсилання 
інформації  особам,  уповноваженим  приймати 
рішення  щодо  матеріально-технічного  забезпе-
чення підприємства. 

Виходячи  з  вище  зазначеного  вважаємо,  що 
цілісну  систему  інформаційного  забезпечення 
управління процесом постачання в аграрних під-

приємствах  можна  представити  у  вигляді  схеми 
(рис. 4)

Таким  чином,  формування  цілісної  системи 
інформаційного  забезпечення  управління  проце-
сом постачання аграрних підприємств передбачає 
визначення  інформаційних  потреб  користувачів, 
розробка та впровадження на підприємстві методів 
збору, аналізу, обробки та інтерпретації інформації 
необхідної  для  прийняття  управлінських  рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
джено різні підходи до визначення понять «інфор-
мація»  та  «інформаційне  забезпечення»  і  визна-
чено,  що  інформаційне  забезпечення  відіграє 
важливу роль в управлінні процесом постачання в 
аграрних підприємствах. Належний рівень інфор-
маційного  забезпечення  дасть  змогу  здійснити 
раціональне  ухвалення  управлінських  рішень  в 
процесі матеріально-технічного забезпечення під-
приємства. При цьому встановлено, що інформа-
ційне  забезпечення  управління  процесом  поста-
чання в аграрних підприємствах має раціонально 
вмонтовуватися  в  діючу  інформаційну  систему, 
центральною ланкою якої є бухгалтерська інфор-
маційна система, а тому подальшого дослідження 
вимагає побудова системи обліково-аналітичного 
забезпечення  управління  процесом  постачання.
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