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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Актуальність проблеми. В кожній країні та у будь-якому суспільстві 

сільське господарство є життєво необхідною галуззю економіки, оскільки 

воно зачіпає інтереси буквально кожної людини. Враховуючи, що сільське 

господарство є специфічною галуззю господарського комплексу, його 

раціональна підтримка є одним із основних завдань держави. Ступінь участі 

держави в регулюванні економіки являє собою одну з найбільш актуальних і 

дискусійних проблем. Однією з сучасних та перспективних форм державного 

регулювання є електронне урядування. Електронне урядування (е - 

урядування) – це форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування  з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Зараз е-урядування 

активно впроваджується у всі сектори економіки.В даний час Україні 

потрібна нова аграрна політика, яка б мала стратегічний та системний 

характер, соціальну спрямованість та відповідала принципам сталого 

розвитку [7]. 

Метою дослідження є висвітлення сучасних тенденцій та перспектив 

електронного регулювання аграрного сектору економіки України.  

          Результати наукової розвідки. Враховуючи, що сільське господарство 

є специфічною галуззю господарського комплексу, його раціональна 

підтримка є одним із основних завдань держави [2]. Ступінь участі держави в 

регулюванні економіки являє собою одну з найбільш актуальних і 

дискусійних проблем. Діапазон думок з цього питання неймовірно широкий 

– від повного невтручання держави в економічні процеси до жорсткого 

контролю над економікою через державне управління. Зазначена проблема 

характерна для всіх галузей економіки, але найбільш гостро проявляється в 

аграрному секторі [5]. 

Реалізація політики розвитку сільського господарства  залежить від 

того, наскільки здатні органі влади різних рівнів керівництва найбільш 



ефективно вирішувати питання розвитку та підтримки 

сільськогосподарського виробництва  в рамках діючого законодавства [3]. 

 Брак   інформації   в  аграрному секторі економіки погіршуєумови 

господарювання  та  торгівлі, підвищує ризики та зменшує довіру між 

учасниками ринку, знижує ефективністьта   результативність державної аграрної 

політики. Так, щороку агровиробники, не знаючи  реальні потреби ринку, 

керуючись чутками та інтуїцією, на власний розсуд та часто не дотримуючись 

правил сівообігу, планують посівні площі сільськогосподарських культур. 

На думку представників аграрного бізнесу, у сільських регіонах 

спостерігається низький ступінь використання ІКТ для підвищення якості 

державних послуг у сфері регулювання виробничої сфери та сільського 

розвитку. Мова йде, наприклад, про необхідність зменшення термінів 

розгляду заявок і звернень, зниження кількості помилок, впровадження нових 

он-лайнплуг,підвищенняпрозоростівлади.Так, сучасна система  електронне 

урядування передбачає автоматизовану роботу з документами, заявами 

громадян, видачу довідок, ліцензій, нормативних активів для легалізації 

різноманітної діяльності. Головним елементом у системі електронного 

урядування аграрного сектору економіки України є офіційний сайт 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(http://www.minagro.gov.ua) [1]. 

«Підтримка аграріїв», у якому можна поставити питання, а також 

отримати усю необхідну інформацію щодо державної підтримки 

агроваробників за розділами:  

- підтримка садівництва та виноградарства,  

- підтримка фермерства,  

- підтримка тваринництва.  

На сайті Української аграрної біржі (https://agrex.gov.ua/) 

агровиробники мають можливість брати участь у електронних торгах, знайти 

елеватор за інтерактивною картою зерносховищ, скористатися електронний 

логістичним калькулятором тощо.  Ринкова  цінова інформація є специфічним 

товаром, що володіє значними можливостями у мотивуванні попиту  і 

пропозиції, конкуренції, підтримує процес  адаптації  суб’єктів  ринкув  

ризикових  ситуаціях і полегшує їм прийняття раціональних рішень. 

Окремими елементами в системі інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських виробників є сайти українських аграрних 

університетів, зокрема їх розділи про наукову базу та дорадницьку 

діяльність. 

Успішний проект е-уряду здатний зробити національне господарство 

конкурентоспроможним, поліпшивши якість та ефективність роботи 

державних інституцій. На жаль, майже не розвиваються технології на рівні 

сільської ради, тому оцінки розвитку е-уряду низькі майже в усіх сільських 

громадах України. 

Реальний короткостроковий ефект від впровадження е-уряду в аграрній 

сфері України – це істотне підвищення ефективності та якості 

функціонування державних інституцій, залучених у його регулювання, 

http://www.minagro.gov.ua/
https://agrex.gov.ua/


зменшення витрат на утримання галузевих органів державного управління, 

зменшення витрат агробізнесу на взаємодію з державними інституціями [4]. 

Висновки: державна політика щодо аграрного  сектору  економіки має 

здійснюватися на  основі рівноправного доступу  до  інформації,  вільного 

ціноутворення з поєднанням державного регулювання та  посилення 

антимонопольного контролю за цінами на матеріально-технічні ресурси, 

енергоносії і послуги, що споживаються сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Активний розвиток електронного урядування 

обумовлений прогресом управлінських та інформаційних технологій, 

масовим доступом до глобальної мережі Інтернет та потребами власників та 

працівників у використанні інформаційних технологій в управлінській та 

виробничій діяльності. Запровадження електронного уряду є одним з 

пріоритетних напрямів державного розвитку України. 
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