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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА НОВИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ 

У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрної галузі має здійснюватися 

з урахуванням сучасних економічних та політичних умов та перспектив розвитку 
аграрної галузі, у яких менеджери здійснюватимуть свою професійну діяльність. 
Важливою відміною рисою економічного розвитку українського суспільства 
сьогодні є те, що воно стало інформаційним. Якщо в минулому столітті центр ваги у 
суспільному розподілі знаходився у сфері матеріального виробництва, то сьогодні 
він знаходиться у сфері отримання, переробки, передачі, зберігання та використання 
інформації. Інформаційна діяльність та інформаційні технології стають невід᾽єм- 
ними компонентами усіх видів професійної діяльності, зокрема менеджменту 
аграрної галузі. Завдяки комп’ютеризації, розвиткові сучасних засобів комунікацій і 
застосуванню Інтернет-технологій фінансовий ринок отримує новий поштовх для 
розвитку.  

Науковці А. Гайдуцький; С. Скрипник зазначають, що інформаційні технології 
забезпечують потреби споживачів та приведення характеристик пропозиції у 
відповідність із параметрами споживчого попиту [1, с. 58; 2, с. 52]. Ми вважаємо, що 
основою маркетингових стратегій суб’єктів господарювання в системі аграрних 
ринків повинна бути вичерпна інформація про якість, поживну цінність, безпечність 
продовольства та дотримання вимог підприємництва.  

Інформаційні технології забезпечують координацію підприємницьких зусиль у 
ланцюгах постачання продовольства, що відкриває можливості для здобуття 
конкурентних переваг. Проте взаємозв’язки в системі підприємництва визначаються 
наявною ринковою структурою, а також технологічним та інформаційним 
забезпеченням. Сучасні технології збору та обробки інформації необхідні для 
досягнення стратегічних підприємницьких цілей. Цілковита інформованість 
суб’єктів економічних відносин про умови конкуренції – одна з передумов 
ефективності ринкового механізму. Застосування сучасних інформаційних 
технологій є важливою умовою функціонування аграрних ринків. Управління 
каналами постачання продовольства вимагає ретельного збору та аналізу даних, на 
основі яких можливе прийняття стратегічних рішень. Низький рівень розвитку 
інформаційного ринку в Україні є перешкодою до зміцнення глобальних 
економічних взаємозв’язків. Вдосконалення інформаційних технологій тісно 
пов’язане з організаційними змінами підприємницьких структур та проблемами 
поліпшення господарських зв’язків в умовах ринкової трансформації економіки 
Розвиток глобальних продовольчих ринків тісно пов’язаний з сучасними 
комунікаційними системами, які дозволяють передавати інформацію про цінові та 
якісні характеристики продовольства окремих цільових маркетингових ніш.  
В умовах глобалізації важливим напрямом управління конкурентоспроможністю 
агропромислового комплексу є сприяння доступу виробників до маркетингових ніш 
вітчизняного та світового ринків. 

Одним з аспектів розвитку інформаційних технологій сучасності є й явище 
Інтернет-трейдингу. Інтернет-трейдинг (internet trading) – це можливість 
здійснювати угоди за усіма класами активів та валют через інтернет. Інтернет-
трейдинг надає можливість самостійно купувати і продавати акції українських 
підприємств з будь-якої точки земної кулі при наявності комп’ютера та Інтернет у, 
використовуючи при цьому прямий доступ до фондової біржі. 

Розглядаючи сучасні умови професійної діяльності менеджерів АПК маємо також 
врахувати, що глобалізація ставить новітні вимоги до якості товарів та послуг 
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агропромислового сектору економіки, а також вимагає обов’язкового врахування 
сучасних тенденцій розвитку світових ринків. Забезпечення населення Землі якісними 
продуктами харчування можливе завдяки використанню нових альтернативних 
інтенсивних моделей сільськогосподарської діяльності, в основі яких лежить концепція 
одержання високоякісного врожаю без шкоди довкіллю завдяки вивченню і 
врахуванню природних процесів. Нині до альтернативних методів сільськогос- 
подарського виробництва відносять органічне землеробство (organic farming), 
біоінтенсивне мініземлеробство (biointensive minifarming), біодинамічне землеробство 
(biodynamic agriculture), екологічне сільське господарство (ecological agriculture),  
ЕМ-технології (effective microorganism technologies), усталене сільське господарство з 
низькою ресурсомісткістю (low input sustainaible agriculture – LISA), точне землеробство 
(precision farming), регенеративне сільське господарство (regenarative agriculture). 
Глобалізація в аграрній сфері поєднується з динамічними процесами збільшення 
обсягів міжгалузевого та внутрішньогалузевого обміну, поглиблення взаємозалежності 
сільськогосподарських ринків і технологій, посилення впливу світових макро- 
економічних факторів, що надає конкурентоспроможним підприємствам агропро- 
мислового комплексу і окремим країнам можливість досягти істотних економічних 
переваг [3, с. 70]. 

Все вищезгадане дає підстави звернути вагу на зростання вимог до професійних 
та особистих якостей менеджерів аграрної галузі. Зокрема, менеджери аграрної 
галузі повинні володіти не лише знаннями, уміннями і навичками, яких вони набули 
у процесі навчання у вищому навчальному закладі, але бути гнучкими, професійно 
мобільними; вміти швидко виконувати завдання професійної діяльності і 
переключатися на інші. Зростають вимоги до інтелектуальних і творчих здібностей 
управлінців, що й забезпечує їх.  
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ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Актуальність дослідження полягає у підвищеній увазі педагогів до вивчення та 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Актуальність дослідження обумов- 
люється змінами, що відбуваються в освітній системі, новими потребами сучасного 
суспільства, передовим педагогічним досвідом педагогів, розробкою інноваційних 
технологій навчання дошкільника. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей 
формування соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного 
віку засобами ігрової діяльності. 
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