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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАГОТІВЛІ
МОЛОКА НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД
Виконано аналіз наукових праць, які стосуються створення інформаційних технологій у різних галузях
народного господарства. Проаналізовано стан систем заготівлі молока у предметній галузі. Виконано аналіз сучасних підходів до проектування інформаційних технологій. Обґрунтовано особливості та доцільність створення
інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад. Метою досліджень є
обґрунтування особливостей створення інформаційної технології та на їх основі розробка функціональної моделі
процесів і системної архітектури інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад. Вони лежить в основі якісного створення інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад. Науковою новизною виконаних досліджень є запропоновані функціональна
модель процесів оперативного планування заготівлі молока на території громад та системна архітектура інформаційної технології, які на відміну від існуючих враховують особливості предметної галузі. Зокрема, вони передбачають врахування мінливих природно-виробничих та організаційних умов заготівлі молока на території громади, що забезпечує своєчасне отримання повної та достовірної інформації для оперативного планування заготівлі молока на території громад. У результаті виконаних досліджень запропоновано інформаційну технологію
оперативного планування заготівлі молока на території громад. Вона передбачає виконання п’яти взаємозв’язаних груп процесів, що передбачають проведення збору, обробки і збереження даних із врахування особливостей
предметної галузі. Розроблена функціональна модель виконання управлінського процесу оперативного планування, що лежить в основі прийняття якісних управлінських рішень щодо формування оперативних планів та
формування нарядів на виконання робіт. Запропонована системна архітектура інформаційної системи оперативного планування заготівлі молока на території громад. Вона передбачає створення п’яти взаємопов’язаних підсистем, які мають зв’язки із базою даних. Запропонована системна архітектура лежить в основі розроблення програмної архітектури та розроблення додатків, які пришвидшать та забезпечать якісну підтримку прийняття управлінських рішень під час оперативного планування заготівлі молока на території громад.
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SPECIFICS OF CREATION OF INFORMATION TECHNOLOGY OF OPERATIONAL
PLANNING OF MILK PROCUREMENT ON THE TERRITORY OF COMMUNITIES
The analysis of scientific works concerning the creation of information technologies in various branches of a national economy is executed. The state of milk procurement systems in the subject area is analyzed. The analysis of modern
approaches to information technology design is performed. Peculiarities and expediency of creation of information technology of operative planning of milk procurement on the territory of communities are substantiated. The purpose of the
research is to substantiate the peculiarities of the creation of information technology and on their basis to develop a
functional model of processes and system architecture of information technology operational planning of milk production
in communities. They are the basis for the high-quality creation of information technology for operational planning of
milk production in communities. The scientific novelty of the research is the proposed functional model of the processes
of operational planning of milk production in the community and the system architecture of information technology,
which, in contrast to existing ones, take into account the specifics of the subject area. In particular, they provide for the
consideration of changing natural production and organizational conditions of milk production in the community, which
provides timely receiving of complete and reliable information for operational planning of milk production in the community. As a result of the performed researches, the information technology of operative planning of milk procurement
on the territory of communities is offered. It involves the implementation of five interrelated groups of processes, which
involve the collection, processing and storage of data, taking into account the specifics of the subject area. A functional
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model for the implementation of the management process of operational planning, which is the basis for making quality
management decisions on the formation of operational plans and the formation of work orders. The system architecture
of the information system of operative planning of milk procurement on the territory of communities is offered. It involves
the creation of five interconnected subsystems that have connections to the database. The proposed system architecture
is the basis for the development of software architecture and the development of applications that will accelerate and
provide quality support for management decisions during the operational planning of milk production in the community.
Keywords: information technology, design, operational planning, milk procurement, community.

Постановка проблеми. Сьогодні інформаційні системи та технології лежать в основі діяльності більшості підприємств, установ та організацій,
а також забезпечують розвиток окремих територій
та громад [1-4]. Стосовно громад на сільських територіях, то їх створення спричинило низку науковоприкладних задач, у тому числі і тих, що стосуються
створення інформаційних систем та технологій [59]. Однією із невирішених задач є створення інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад. Її вирішення потребує обґрунтування моделей, методів та архітектури, які забезпечать швидке та точне оперативне
планування заготівлі молока на території громад та
відповідно підвищать якість відповідного процесу.
Відомо [22-24], що інформаційні технології
повинні забезпечувати виконання процесів збору, передачі та зберігання інформації, а також аналізу отриманих даних, надання рекомендацій для покращення показників у предметній галузі у зручній та
зрозумілій формі для їх користувачів. Науково-прикладна задача, яка вирішується під час створення інформаційних систем у новоутворених сільських громадах, стосується оперативного планування заготівлі
молока на території громад. Цей управлінський процес має свої особливості, які слід враховувати під час
створення зазначеної інформаційної технології. Зокрема, природним та виробничим умовам, які характерні для процесу заготівлі молока на території громад, притаманна мінливість як впродовж календарного року, так і впродовж окремих календарних днів.
Це зумовлено біологічними та фізіологічними особливостями об’єктів постачання молока (корів), забезпечення їх ресурсами (кормами) та кліматичними
умовами, які зумовлюють перебіг вище означених
процесів. При цьому спостерігаються нестаціонарні
випадкові процеси під час заготівлі молока на території громад, опис яких потребує обґрунтування
адекватних математичних моделей реальних процесів, що відбуваються у відповідних виробничотехнічних системах. Отже, створення інформаційної
технології оперативного планування заготівлі молока на території громад забезпечить якісне прийняття відповідних управлінських рішень [5-18].
Аналіз наукових досліджень галузі. На
сьогодні інформаційні технології оперативного планування використовуються у різних галузях народного господарства. Вони стосуються розв’язання
низки задач під час створення інформаційних тех-

нологій. У окремих роботах відображено особливості створення інформаційних технологій для процесів агропромислового виробництва [1; 20; 21]. Заслуговують на увагу запропоновані інформаційні
технології для підтримки прийняття управлінських
рішень у агропромисловому виробництві [1; 20; 21].
Однак використати їх для оперативного планування
заготівлі молока на території громад неможливо,
оскільки вони не враховують особливостей предметної галузі та природно-виробничих умов окремих громад, на території яких здійснюється заготівля молока. Також вони не враховують нестаціонарні випадкові процеси характерні для процесу
заготівлі молока на території громад, які слід враховувати під час їх оперативного планування.
Відомо декілька наукових праць [9; 15], які
стосуються розроблення інструментарію для планування нестаціонарних випадкових процесів у агропромисловому виробництві, однак їх використати
для оперативного планування процесів заготівлі молока на території громад неможливо, оскільки вони
не враховують вище згадані особливості.
Не вирішені раніше частини загальної проблеми. У окремих наукових працях [4; 5], які стосуються створення інформаційних технологій, їх автори наголошують на важливості індивідуального
підходу до створення кожного виду інформаційних
технологій та їхньої архітектури із врахуванням
особливостей їх предметної галузі. При цьому поза
увагою науковців залишилися питання, які стосуються щодо моделювання функціональності модельних процесів, що забезпечує ієрархічне відображення складових предметної області та
взаємозв’язків між ними, а також інформаційних
потоків під час оперативного планування процесів
заготівлі молока на території громад. Саме це
значно полегшує розуміння предметної галузі.
Окрім того, існує задача створення ефективної архітектури інформаційної технології оперативного
планування заготівлі молока на території громад.
Мета досліджень. Обґрунтувати особливості створення інформаційної технології та на їх
основі запропонувати функціональну модель процесів і системну архітектуру інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад, яка лежить в основі
якісного її створення.
Основні методи дослідження. Особливості створення інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території
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громад обґрунтовували на підставі використання
системного підходу, методів аналізу та синтезу
складових процесів предметної галузі, індукції та
дедукції, абстрагування й конкретизації, аналогій.
Науково-прикладну задачу проектування інформаційної технології та системи оперативного планування заготівлі молока на території громад
розв’язували на основі використання методології
SADT із нотаціями IDEF0 та IDEF3, системного
підходу, теорії та методів моделювання систем,
аналізу та синтезу чинників впливу складових
проєктного середовища на обсяги заготівлі сировини на території громад.
Основна частина. Велике значення під час
створення ефективної архітектури інформаційних
технологій для підтримки прийняття рішень мають
знання з предметної галузі та наявність своєчасної і
точної інформації про об’єкт, для якого приймаються
рішення. Стосовно систем заготівлі молока на території громад, то вони мають свої особливості
порівняно із іншими логістичними системами , тому
створення для них інформаційних технологій потребує формування принципово інших видів знання, які
значною мірою залежать від мінливих природно-виробничих умов. Окрім того, наявність точної та
своєчасної інформації про стан виробничих умов
(кількості господарств виробників молока, які його
реалізовують у окрему добу сезону заготівлі, та обсягів заготівлі, стан мережі доріг та доступність технічного оснащення тощо). При цьому, для якісного
прийняття управлінських рішень, що стосуються
створення оперативних планів, слід забезпечити
точне прогнозування природно-виробничих умов,
вирішити задачі оперативного формування звізних
маршрутів за прогнозованих обсягів доставки молока та стану мережі доріг із врахуванням доступних
транспортних засобів. Задача формування звізних
маршрутів має свою специфіку, адже відбувається
зміна кількості господарств виробників молока, які
його реалізовують у пункти заготівлі, а також
змінюються обсяги заготівлі молока у кожному із
них. Обсяги молока у кожному із господарств зумовлюють черговість формування маршрутів, та значною мірою впливають на алгоритми їх формування.
Попри те, змінюються кліматичні умови, які зумовлюють тривалість руху транспортних засобів на
окремих відрізках дорожньої мережі.
Проектована інформаційна технологія оперативного планування заготівлі молока на території громад забезпечується за допомогою розроблених моделей та алгоритмічного забезпечення
виконання:
1. процесів збирання і обробки інформації
щодо природно-виробничих умов заготівлі молока на території громади;
2. прогнозування обсягів заготівлі молока
на підставі зібраних даних;
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3. синтезу можливих сценаріїв виконання
процесу заготівлі молока на території громади у
окрему добу із врахування прогнозованих обсягів
надходження молока у пункти заготівлі;
4. моделювання процесу заготівлі молока
на території громади із врахуванням прогнозованих обсягів надходження молока у пункти заготівлі для визначення функціональних показників використання технічного оснащення;
5. розрахунку вартісних показників використання технічного оснащення для кожного із можливих сценаріїв виконання процесу заготівлі молока на території громади та визначення з-поміж
них раціонального, який забезпечує мінімальні витрати ресурсів за прогнозованих обсягів надходження молока у пункти заготівлі;
6. розробка оперативного плану виконання
робіт із заготівлі молока на території громади на основі раціональної конфігурації залученого технічного оснащення та режимів його використання.
З метою ієрархічного відображення складових предметної області та взаємозв’язків між
ними, а також інформаційних потоків під час оперативного планування процесів заготівлі молока
на території громад ми обґрунтували функціональні моделі процесів. Для цього використали
методологію SADT, зокрема її нотації IDEF0 та
IDEF3. Це забезпечило розробку функціональних
моделей процесів збору, передачі та зберігання інформації, а також аналізу отриманих даних, оперативного планування заготівлі молока на території громад, визначення функціональних та
вартісних показників системи заготівлі молока, а
також прийняття управлінських рішень щодо використання наявних ресурсів у заданих природновиробничих умовах громад [7].
Встановлено, що інформаційна технологія
оперативного планування заготівлі молока на території громад передбачає виконання п’яти взаємопов’язаних етапів. Розроблена функціональна модель запропонованої інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території
громад представлена на рис. 1.
Запропонована інформаційна технологія оперативного планування заготівлі молока на території
громад дозволяє проводити збір, обробку та збереження даних, які використовуються для управлінського процесу планування, що лежить в основі прийняття якісних управлінських рішень із формування
раціональної конфігурації залученого технічного
оснащення та режимів його використання.
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Рисунок 1 - Функціональна модель запропонованої інформаційної технології оперативного
планування заготівлі молока на території громад
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Рисунок 2 - Діаграма варіантів використання
інформаційної технології

Ми розробили діаграму варіантів використання інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад, яка
забезпечує визначення загальних меж і контексту
предметної області та моделюється на початкових
етапах проектування цієї технології (рис. 2).
Завдяки діаграмі варіантів використання інформаційної технології надалі формулюються загальні вимоги до її поведінки. Вона стане основою
для обґрунтування концептуальної моделі системи,
її наступної деталізації завдяки обґрунтуванню
логічних і фізичних моделей. Окрім того, вона забезпечує підготовку вихідної документації для
взаємодії розробників системи із її замовниками та
користувачами. Акторами у запропонованій інформаційній технології виступають два суб’єкти –
адміністратор (диспетчер або менеджер системи заготівлі молока на території громади) та зареєстровані користувачі (виробники молока – окремі господарства). Кожен із них взаємодіє з іншими завдяки
наданню інформації (виробники молока – окремі
господарства), та перегляду отриманої інформації

(диспетчер або менеджер системи заготівлі молока
на території громади) для подальшого прийняття
управлінських рішень – формування оперативних
планів. При цьому кожен із дійових осіб має різні
рівні доступу до інформації, який надається
відповідно до відведених ролей.
Зареєстровані користувачі (виробники молока – окремі господарства) можуть подавати дані
про щодобові обсяги молока, яке вони реалізовують у пункти його заготівлі, а також отримувати
інформацію про час прибуття транспортних засобів в певний день, для якого виконується оперативне планування. Окрім того, вони можуть мати
доступ до інформації, яка зберігається у базі даних, щодо обсягів реалізації молока на пункти заготівлі за окремі періоди (доба, тиждень, місяць,
рік), його вартість та розрахунки між заготівельниками та виробником.
Адміністратор (диспетчер або менеджер системи заготівлі молока на території громади) має
доступ до вище означеної інформації як стосовно
окремих користувачів (виробники молока –
окремі господарства), так і зведену для цілої громади або у розрізі окремих їх населених пунктів.
Також адміністратор має доступ до сформованих
оперативних планів та можливості їх коригування
за умови зміни виробних умов, кліматичних умов
та видів технічних засобів. Окрім того, вони можуть мати доступ до інформації, яка зберігається
у базі даних, в тому числі і до тієї, яка стосується
оперативних планів та використання ресурсів для
заготівлі молока на території громади.
Запропонована архітектура інформаційної
системи оперативного планування заготівлі молока на території громад передбачає створення
п’яти взаємопов’язаних підсистем, які пов’язані із
базою даних [1; 2]. Зазначена інформаційна система являє собою програмний додаток, який забезпечує підтримку прийняття управлінських

Рисунок 3 - Системна архітектура інформаційної системи оперативного планування заготівлі молока
на території громад
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рішень під час оперативного планування заготівлі
молока на території громад. Функціональні можливості інформаційної системи реалізовані сукупністю програмних додатків, розроблених за допомогою CMS Kentico Xperiance та мови програмування Python. Дані, обробка яких здійснюється
відповідною інформаційною системою, зберігаються у базі даних під управлінням СКБД
Microsoft SQL Server.
Інформаційна система оперативного планування заготівлі молока на території громад
складається із взаємопов’язаних підсистем (рис.
3). Підсистема введення даних та їх попереднього
опрацювання збирає дані про прогнозовані обсяги
заготівлі молока на території громади, стан кліматичних та виробничих умов, доступні автотранспортні засоби та їх характеристики, а також можливі сценарії транспортування молока та режими
його заготівлі. Дані зберігаються в SQL таблицях
та використовуються в інших модулях системи.
Прогнозовані обсяги заготівлі молока – це
внесені користувачами системи дані про кількість
молочної продукції, яку вони готові надати для реалізації оперативного плану заготівлі відносно наданих далі показників. Стан кліматичних та виробничих вимог задається на кожен день та годину
експлуатування системи. Збираються показники погодних умов з зовнішніх погодних сервісів, які є доступними на момент реалізації системи (можна вносити дані про погодні умови також вручну), а також
подаються показники виробничих умов та потужностей, згідно з якими вираховується скільки продукції може обробити система.
Дані про транспортні засоби вносяться у міру
їх доступності на конкретний момент часу експлуатації, можуть як додаватись нові транспортні засоби,
так і видалятись чи модифікуватись вже раніше внесені у систему. Можливі сценарії транспортування
молока та режими його заготівлі зберігатимуться в
системі для того, щоб мати змогу переглядати
аналітику та історію транспортування, а також відображати певну звітність за періоди.
Підсистема прогнозування показників використання ресурсів під час заготівлі молока на
території громади аналізує та обробляє більшість
вхідних даних для отримання множини прогнозованих функціональних показників, які отримують
у результаті обґрунтування маршрутів звезення
молока від господарств його виробників до цехів
переробки, а також та формування звітності для
отримання нарядів на виконання робіт.
Підсистема аналізу показників заготівлі молока аналізує подані окремими користувачами (виробниками молока) даних щодо обсягів заготівлі
молока. При цьому здійснюється перевірка на коректність даних та наявність пропусків. За їх відсут-

ності із використанням технологій машинного навчання здійснюється прогнозування обсягів заготівлі
молока у поточно добу. Отримані результати лежать в основі обґрунтування маршрутів звезення
молока від господарств його виробників до цехів переробки та формування звітності для отримання
нарядів на виконання робіт.
Підсистема візуалізації даних забезпечує через розроблений інтерфейс користувачів та
адміністраторів отримання доступу до окремих даних інформаційної системи та обґрунтованих
управлінських рішень. Зокрема, користувачі (виробники молока) мають доступ до візуалізованих даних щодо обсягів постачання ними молока у переробний цех за заданий період, а також його вартість
відповідно до укладених угод. Окрім того, вони можуть простежити наступне планове відвантаження
у них молока. При цьому вони мають доступ до даних щодо часу відвантаження молока та його обсяги. Водночас, адміністратор (проектний менеджер цеху переробки молока) має доступ до даних
усіх користувачів, а також сформованих оперативних планів заготівлі молока на території громади
для окремої доби та нарядів на виконання робіт.
Підсистема зберігання даних. Представлена
база даних, яка зберігає в собі дані усіх користувачів про обсяги відвантаженого ними молока та
його вартість, а також сформовані оперативні
плани заготівлі молока на території громади для
окремої доби та наряди на виконання робіт.
Запропонована інформаційна система є програмним додатком, який забезпечує підтримку
прийняття управлінських рішень під час оперативного планування заготівлі молока .
Загальні висновки. За результатами вище
викладено можна зробити такі висновки:
1. Виконаний аналіз наукових праць щодо
створення інформаційних технологій у різних
галузях народного господарства, сучасного стану
систем предметної галузі, а також сучасних підходів
до проектування інформаційних технологій, свідчить
про доцільність обґрунтування особливостей
створення інформаційної технології оперативного
планування заготівлі молока на території громад.
Встановлено, що врахування обґрунтованих
особливостей зазначеної інформаційної технології,
до яких належить мінливість природно-кліматичних
та виробних умов та особливості функціонування
технічного забезпечення, забезпечить розробку
функціональної моделі процесів і системної
архітектури інформаційної технології оперативного
планування заготівлі молока на території громад.
2. Запропонована інформаційна технологія
оперативного планування заготівлі молока на
території громад враховує особливості предметної
області
та
передбачає
виконання
п’яти
взаємозв’язаних груп процесів, які дозволяють
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проводити збір, обробку і збереження даних.
Розроблена функціональна модель виконання
управлінського процесу оперативного планування
лежить в основі прийняття якісних управлінських
рішень щодо формування оперативних планів та
формування нарядів на виконання робіт.
3. Запропонована системна архітектура
інформаційної системи оперативного планування
заготівлі молока на території громад передбачає
створення п’яти взаємопов’язаних підсистем, які
мають зв’язки із базою даних. Зазначена системна
архітектура лежить в основі розроблення
програмної архітектури та розроблення додатків,
які пришвидшать та забезпечать якісну підтримку
прийняття управлінських рішень під час
оперативного планування заготівлі молока на
території громад.
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