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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ1

У статті досліджується інформаційно-правове забезпечення сфери агропромис-
лового комплексу України. Аналізуються нормативно-правові акти, які регламенту-
ють дану сферу, та наукові праці із зазначеної проблематики. Надаються авторські 
пропозиції щодо можливості вдосконалення інформаційно-правового забезпечення 
агропромислового комплексу України та авторське визначення даної категорії.
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України (АПК України), інформаційні технології, комп’ютерне забезпечення, гео-
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Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку Укра-
їни аграрний сектор відіграє провідну роль, оскільки виступає інтенсивною 
рушійною силою економічних процесів. Аграрний сектор є місцем роботи 
майже 403,8 тис. українців, а частка сільськогосподарської продукції формує 
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близько 17 % ВВП [1]. Будучи однією із ключових сфер виробництва, аграр-
ний сектор виробляє товари рослинного і тваринного походження. Його 
ключова роль простежується на двох рівнях: перший – забезпечення насе-
лення споживчими продуктами харчування, другий – надання промисловос-
ті сировини. Попри це слушно визнати той факт, що показники виробництва 
та експорту продукції не є конкурентостабільними порівняно з іншими 
високорозвиненими країнами, а аграрна політика України значно віддалена 
від європейської, що свідчить про необхідність урегулювання окремих пи-
тань функціонування діяльності агропромислового комплексу України. 
З огляду на це доцільно проаналізувати існуючу систему інформаційно-
правового забезпечення агропромислового комплексу (далі – АПК), визна-
чити її основні недоліки та можливі шляхи вирішення існуючих проблем 
у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поглибленим аналізом проблем 
та перспектив розвитку АПК, визначенням його сутності та ролі в економіці 
країни, особливостей адміністративно-правового регулювання у даній сфері 
зай малися такі науковці, як Є. Фурманчук [2], Н. Костильова [3], Т. Серебря-
кова [4], А. Желєзняк [6], А. Лапін [7], Р. Штифанич [9], С. Мороз [10], О. Фе-
дірець [11] та ін. Попри те, що актуальні проблеми АПК привертали увагу 
чималої кількості науковців, питання інформаційно-правового забезпечення 
цієї сфери не було досліджене на достатньому рівні, тому вкрай актуальною 
є подальша робота в цьому напрямі.

Формулювання цілей. Виходячи з аналізу чинного законодавства, що 
регламентує інформаційну складову діяльності АПК, та враховуючи специ-
фіку соціально-економічного розвитку України, виявити і з’ясувати причини 
існуючих недоліків інформаційно-правового регулювання аграрного комплек-
су, надати пропозиції щодо їх усунення та відповідно вдосконалення ефек-
тивності функціонування АПК у цілому.

Об’єкт дослідження: правові норми, що регулюють інформаційне забез-
печення суспільних відносин, які виникають у сфері АПК України.

Виклад основного матеріалу. Рівень ефективності функціонування АПК 
напряму пов’язується з якісним інформаційним забезпеченням. Визначаючи 
категорію «інформаційне забезпечення», слід наголосити на тому, що у право-
вій доктрині найпоширенішим є визначення інформаційного забезпечення 
через процес забезпечення інформацією шляхом використання технологій, 
зокрема комп’ютерних. Так, Є. Фурманчук розуміє під інформаційним забез-
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печенням процес отримання, аналізу, накопичення та зберігання інформації 
в базах даних з метою їх подальшого використання у професійній діяльнос-
ті [2, с.76]; Н. Костильова, Ю. Мальцева, Д. Шкурин наголошують на тому, 
що інформаційне забезпечення є процесом збирання, аналізу та накопичення 
інформації, який відображає життєдіяльність установи, підприємства чи ор-
ганізації [3, с. 6]; слушною є позиція Т. Серебрякової, яка визначає інформа-
ційне забезпечення будь-якої сфери як сукупність інформаційних ресурсів та 
способів їх організації, які є необхідними та придатними для реалізації ана-
літичних процедур, що забезпечують процес управління [4, с. 79].

Чинне законодавство не дає визначення інформаційно-правового забез-
печення, однак абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» визначає 
інформацію як будь-які відомості та/або дані, які можуть зберігатись на ма-
теріальних носіях чи в електронному вигляді [5, ст. 1], а відповідно в абз. 2 
ч. 1 ст. 3 закріплюється положення про забезпечення рівних можливостей 
у створенні, зберіганні, збиранні, одержанні, захисті, охороні, поширенні 
інформації [5, ст. 3].

Говорячи про інформаційно-правове забезпечення діяльності АПК, слід 
визнати, що на сьогодні існує чимала кількість підходів до його визначення. 
Так, А. Желєзняк та М. Гладиш дотримуються позиції стосовно того, що за-
безпечення інформацією аграрного комплексу потрібно розглядати в межах 
сукупності форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень, які 
пов’язані із розвитком сільського господарства, забезпеченістю своєчасного 
виконання всіх процесів в аграрній сфері, а також передбаченням майбутніх 
процесів розвитку сільського господарства [6, с. 45]. На нашу думку, таке 
визначення є занадто широким і не дає змоги виділити суттєві та необхідні 
ознаки, що стосуються правової регламентації інформаційного забезпечення 
аграрних структур. Іншої позиції дотримується А. Лапін, який наголошує на 
тому, що суть інформаційно-правового забезпечення полягає в супроводжен-
ні діяльності аграрного підприємства спеціалізованими службами, форму-
ванні систем збору, розповсюдження і систематизації інформації [7, с. 27–28]. 
Таким чином, можна сформулювати своє авторське визначення цієї категорії, 
під яким запропоновано розуміти використання інформаційно-комунікацій-
них технологій та комп’ютерних ресурсів, баз та банків даних, що складають 
систему стійкого і налагодженого програмного забезпечення, яке функціонує 
з метою одержання, обробки, збереження та поширення інформації для без-
перервного та сталого державного управління всіма сферами АПК України 
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задля ефективного аграрного виробництва та його конкурентоспроможності. 
Метою інформаційно-правового забезпечення діяльності АПК є те, щоб на 
базі зібраних початкових даних отримати оброблену, узагальнену інформа-
цію, яка має стати основою для прийняття управлінських рішень. Основна 
ціль такого забезпечення полягає у підвищенні якості та ефективності ді-
яльності підприємства шляхом переходу до автоматизованої системи управ-
ління.

При класифікації сфер АПК традиційно прийнято розрізняти три обов’яз-
кові рівні, а саме: 1) сільське господарство, що виступає первинною одиницею 
і точкою відліку для функціонування аграрного комплексу, оскільки на цю 
ланку покладається завдання щодо виготовлення сільськогосподарської про-
дукції; 2) підприємства, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення 
аграрного сектору, їх основним завданням є забезпечення сільськогосподар-
ської діяльності засобами і матеріалами виробництва; 3) підприємства, що без-
посередньо займаються реалізацією сільськогосподарської продукції, що 
включає в себе зберігання та транспортування продукції. 

Деякі науковці крім зазначених сфер окремо виділяють четвертий рівень – 
інфраструктурний, що передбачає дорожньо-транспортне, складське і тарне 
забезпечення сільського господарства [8, с. 78].

Наголошуючи на інформаційно-правовому забезпеченні сільського госпо-
дарства, необхідно визнати, що первинною складовою тут виступають науко-
ві установи, чия діяльність охоплює два великі рівні: надання інформації 
суб’єктам агропромислової діяльності зайнятих на сільськогосподарських 
підприємствах та формування знань, умінь та навичок у майбутніх працівни-
ків аграрної сфери. Підтверджуючи цю позицію, Р. Штифанич пропонує по-
діляти такі установи на науково-методичні та науково-технічні центри аграр-
ної науки [9]. Так, на рівні аграрного підприємства ці установи покликані 
здійснювати розповсюдження наукової інформації, консультацію при розроб-
ці програм розвитку аграрного комплексу, проводити тренінги, семінари, 
круглі столи з метою підвищення рівня наукових знань у зайнятого складу 
аграрного підприємства. Реалізуючи функцію з підготовки кадрів для сфери 
аграрної промисловості, такі центри покликані вже на початковому рівні за-
кладати професійні глибинні знання у сфері сільського господарства у май-
бутніх працівників, формувати бажання працювати на благо суспільства 
і держави, заохочувати до сумлінного і професійного ставлення до майбутньої 
професії. 
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Наступним елементом інформаційного забезпечення визначеної сфери 
є розгалужена система комп’ютерного забезпечення. Стрімкі процеси розви-
тку науки і техніки зумовили появу чималої кількості програм, що покликані 
супроводжувати діяльність підприємства. С. Мороз та І. Шрамко серед таких 
програм виокремлюють: 1С: Підприємство, Парус: Підприємство, БЕСТ, 
Акцент. Агрохолдинги використовують корпоративні інформаційні системи 
BAAN, SAP, Oracle Applications, Office Tools, Галактика [10, с. 119]. Основною 
метою визначених програм є комплексний супровід усіх управлінських про-
цесів на підприємстві, відхід від радянської паперової системи, зниження 
ризиків втрати інформації, обмін інформацією без суттєвих затрат, спрощений 
порядок пошуку необхідної інформації.

Розглядаючи другий структурний рівень АПК, слід наголосити на провід-
ній ролі моніторингу сільськогосподарської діяльності. Такий моніторинг 
насамперед повинен стосуватися стану земель, оскільки для визначення прі-
оритетних напрямів розвитку технічного забезпечення агропромислової 
сфери необхідно мати інформацію про природні процеси на відповідній те-
риторії, межі та обсяг посівних площ, стан родючості земель у відповідному 
регіоні тощо. 

З метою зазначеного моніторингу у світовому інформаційному просторі 
була розроблена низка програм, принцип дії яких ґрунтується на супутнико-
вому спостереженні. Такі програми отримали назву геоінформаційних систем. 
Серед таких систем О. Федірець виділяє: eLeaf, MapExpert, Вега, Astrium-Geo, 
AgroGIS та ін. На жаль, однією з найголовніших проблем лишається можли-
вість застосування цих систем виключно крупними агрохолдингами з огляду 
на великі витрати, пов’язані з належним забезпеченням функціонування цих 
програм [11, с. 307].

Чинний Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» визначає лише два напрями державного фінансування аграрного 
сектору: механізм здешевлення кредитів та компенсація лізингових платежів.

У контексті державного забезпечення сільськогосподарських підприємств 
інформаційними технологіями треба відмітити, що Закон України «Про дер-
жавний бюджет України на 2019 рік» не передбачає видатків на дослідження, 
прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за держав-
ними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку АПК, 
підготовку наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сер-
тифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні 
розробки у сфері АПК, на відміну від Закону України «Про Державний бюджет 
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України на 2018 рік», у якому такі видатки передбачались. Такий крок зако-
нодавця, безсумнівно, є невиправданим та викликає багато сумнівів та супереч-
ностей, оскільки раніше з роками відбувалося зменшення таких видатків, то 
наразі такі кошти взагалі не виділяються, а отже, багато державних агрохол-
дингів фактично позбавлені можливості використовувати геоінформаційні 
системи.

З’ясовуючи стан інформаційного забезпечення підприємств, які здійсню-
ють реалізацію сільськогосподарської продукції, особливу увагу необхідно 
приділити таким поняттям, як логістика та маркетинг, що відображають сут-
ність їх діяльності. З метою просування сільськогосподарської продукції до-
цільно використовувати такі програми, як Google Analytics, Bizagi, Mindmeister, 
Snappa, Office 365, Piktochart, Storify, Buffer та ін. [12; 13]. 

Однією із складових маркетингової системи підприємства та особливе 
місце у ньому посідає web-сайт підприємства, з огляду на це доцільно зосе-
редити увагу на фахівцях, які здійснюють заходи щодо його підтримки та 
просування. Під підтримкою необхідно розуміти заходи щодо своєчасного 
оновлення інформації на веб-ресурсі, покращення дизайну сайта, розробки 
актуальних гіперпосилань. Просування передбачає рекламні заходи, спрямо-
вані на популяризацію сайта серед користувачів мережі Інтернет.

У логістичній сфері підприємств, що реалізують продукцію аграрної сфе-
ри, варто виділити низку підприємств, які характеризуються високими по-
казниками діяльності, а сфера їх діяльності поширюється і на Україну, серед 
таких: Agro-Maas NV, АМАКО, TERRA FOOD [14, с. 228–229]. Тісна спів-
праця із зазначеними компаніями зумовить стрімкі процеси підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств, завданням яких є збут продукції сільсько-
господарського сектору.

Розвиток і використання зазначених інформаційних систем в АПК Украї-
ни є виправданим кроком, оскільки зазначені розробки іноземних компаній 
використовуються в аграрній промисловості чималої кількості розвинених 
країн та вже довели свою ефективність, підтвердженням цього виступають 
показники ефективності діяльності аграрного сектору провідних країн світу.

Неможливо не приділити уваги питанню баз та банків даних у сфері АПК 
України, адже вони є основними елементами інформаційно-правового забез-
печення. Визначення поняття «база даних» знаходимо в Законі України «Про 
Національну програму інформатизації». Так, законодавець під поняттям «база 
даних» розуміє іменовану сукупність даних, що відображає стан об’єктів та 
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їх відношень у визначеній предметній області [15, ст. 1]. У зв’язку із втратою 
чинності Інструкції Міністерства статистики України, Управління статистики 
науки, інформації та інновацій «Про порядок заповнення звіту про наявність 
і використання банку даних за формою № 4-інф» у законодавстві України на-
разі відсутнє визначення банку даних, попри це визначена в Інструкції кате-
горія «банк даних» лишається придатною і може цілком доречно застосову-
ватися при з’ясуванні змісту поняття банку даних. Так, відповідно до зазна-
ченого нормативного акта, банк даних – це система програмних, мовних, 
організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого нако-
пичення інформації, а також сама інформація, що зберігається в базах даних, 
тобто бази даних у комплексі із системою управління банками даних [16].

З аналізу наданих законодавцем визначень банку та баз даних справедли-
во зробити висновок, що категорія «банк даних» є ширшою, а база даних 
виступає одним з її провідних елементів.

У контексті сказаного необхідно перейти до з’ясування ролі баз та банків 
даних для сфери аграрного комплексу. У даному аспекті привабливою є по-
зиція М. Н. Головчинер, яка пропонує всі дані, що містяться в банках, поді-
ляти на три сфери: фінансову, матеріальну та трудову [17, с. 5–8]. 

Трудові дані покладаються в основу з’ясування загальної кількості спів-
робітників підприємства, визначення інформації про кожного окремого 
суб’єкта, зайнятого на підприємстві, з’ясуванню підлягають питання профе-
сії, освіти, посади, досвіду роботи, інформації про наявність у працівника 
дисциплінарних стягнень [17, с. 5]. Ця категорія даних спрямована з’ясувати 
роль та цінність кожного окремого працівника для підприємства, урахувати 
показники його діяльності з метою підвищення її ефективності у разі низьких 
показників, застосовуючи відповідні заходи впливу або, навпаки, заохочуючи 
і матеріально стимулюючи працівників, які перевищують норми виробництва.

Дані у сфері фінансів регулюють більшою мірою питання, пов’язані з транс-
портними потоками. Прикладами таких даних є визначення наступних питань: 
скільки коштів надійшло на підприємство, з яких джерел надходять такі ко-
шти, на яку сферу спрямовані ці кошти, аналіз використаних і доступних 
фінансів [17, с. 5]. Чітка систематизація цих даних дозволяє посилити важелі 
контролю за фінансовою сферою підприємства, приділити увагу проб лемним 
питанням фінансування, зокрема визначити, яка сфера потребує додаткового 
забезпечення, здійснити розподіл надходження фінансів по провідних і необ-
хідних галузях виробництва підприємства аграрного комплексу.
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Матеріальні дані регулюють безпосередньо обіг сировини і сировинних 
ресурсів, установлюють інформацію про строки реалізації товарів та послуг, 
куди і звідки вони надходять, які матеріали наявні на підприємстві, а які необ-
хідно придбати чи оновити [17, с. 5]. У контексті функціонування АПК слуш-
но наголосити на важливості цих даних при обранні найоптимальнішої сис-
теми збуту сільськогосподарської продукції, залучення новітніх технологічних 
рішень на підприємство, регулювання порядку постачання технічних ресурсів 
на підприємство.

Аналізуючи нормативну базу, слід визнати, що відповідно до розділу III 
Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 
інформаційній підтримці АПК надаються основні пріоритети [18]. Специфі-
ка бази даних в аграрному секторі, повноваження щодо її ведення та відпо-
відні особливості містяться в законах і підзаконних нормативних актах. 
Першим у системі таких актів необхідно виділити Закон України «Про сис-
тему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу Укра-
їни». Відповідно до ст. 23 Закону на центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну аграрну політику, покладено повноваження щодо форму-
вання єдиного інформаційного простору з власними засобами інформатизації, 
створення інформаційно-консультативних та дорадчих служб з базами даних 
про технічні засоби для агропромислового комплексу, запасні частини й агре-
гати до них, про їх виробників, технологічну належність, технічну, екологіч-
ну, економічну та іншу характеристики, ціну [19, ст. 23]. Крім того, згаданий 
нормативний акт покладає на центральний орган виконавчої влади (далі – 
ЦОВВ), що реалізує державну аграрну політику, повноваження щодо забез-
печення створення і розвитку єдиного інформаційного простору в системі 
інженерно-технічного забезпечення аграрного комплексу [19, ст. 9]. Зазна-
чена норма тісно пов’язана із наступною, яка надає уповноваженим ЦОВВ 
суб’єктам, які реалізують контрольно-наглядову політику у сфері агропро-
мислового комплексу, право на безперешкодне отримання інформаційних 
матеріалів з метою виконання покладених на них відповідно до закону зав-
дань [19, ст. 21]. 

Закон також закріплює поняття міжнародного співробітництва у сфері 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, а одним із 
шляхів його здійснення є створення інформаційно-маркетингових центрів для 
прискорення руху товарів та послуг на національні ринки держав [19, п. 9 ч. 1 
ст. 24]. Крім того, система інженерного забезпечення АПК підлягає науковому 
обслуговуванню, шляхи здійснення якого також закріплені в Законі, зокрема 
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йдеться про визначення пріоритетів технічної політики та програм розвитку 
системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу; 
проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок нових 
типів технічних засобів і технологій для агропромислового комплексу та їх 
випробування; координацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт [19, п. 1–2 ч. 2 ст. 22; ч. 3 ст. 22].

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119 
«Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та про-
довольства України» визначає роль і місце Міністерства аграрної політики та 
продовольства України (надалі – Міністерство) у питаннях формування і ре-
алізації державної політики у сфері аграрної промисловості. Звертаючи увагу 
безпосередньо на інформаційний аспект, що реалізується у завданнях Мініс-
терства, необхідно визнати той факт, що зазначений орган виконавчої влади 
наділений досить широкими повноваженнями у сфері інформаційно-право-
вого забезпечення АПК України. Так, підп. 22 п. 4 визначає завданням Мініс-
терства ведення інформаційного банку даних про стан ґрунтів земель сіль-
ськогосподарського призначення; підпункти 26, 28 п. 4 встановлюють, що 
завданням Міністерства також є визначення складу інформації, що подається 
для внесення до Єдиного державного реєстру тварин; забезпечує здійснення 
заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропро-
мислового виробництва, сприяє реалізації інвестиційних проектів в аграрно-
му секторі; відповідно до підп. 39 п. 4 бере участь у формуванні та реалізації 
політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, підп. 41 
п. 4 покладаються повноваження щодо впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, створення інформаційних ресурсів, підп. 52 п. 4 
забезпечує проведення моніторингу аграрного продовольчого ринку, створює 
і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення 
діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, затверджує По-
ложення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних 
відносин між суб’єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних 
відносин), здійснює організацію та забезпечує проведення моніторингу зе-
мельних відносин (підп. 622 п. 4). Крім того, з метою організації своєї діяль-
ності реалізує державну політику стосовно державної таємниці, здійснює 
захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформа-
ції, контроль за її збереженням в апараті Мінагрополітики в установленому 
законодавством порядку (підп. 1 п. 5) [20].
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Крім того, Міністерство наділено специфічними правами у сфері інфор-
мації, серед таких прав: отримання безоплатно від міністерств, інших цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформації, 
документів і матеріалів, зокрема від органів статистики – статистичні дані; 
користування відповідними інформаційними базами даних державних органів, 
державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами; 
скликання наради, утворення комісій та робочих груп, проведення наукових 
конференцій і семінарів з питань, що належать до компетенції Мінагрополі-
тики [20, підпункти 1–4 п. 6].

Окреме місце в системі вертикальних відносин між суб’єктами АПК по-
сідає Аграрний фонд (далі – Фонд), який є державною спеціалізованою бю-
джетною установою, уповноваженою реалізовувати цінову політику в аграр-
ному секторі економіки, саме таке визначення Аграрному фонду надає поста-
нова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. № 543 [21]. У контексті 
аналізу положень зазначеної постанови вбачаються повноваження Фонду щодо 
забезпечення поширення інформації про кон’юнктуру аграрного ринку, а та-
кож право у встановленому законом порядку на одержання інформації від 
органів виконавчої влади.

Завершуючи аналіз нормативної бази, що регламентує інформаційну 
складову АПК України, справедливо визнати, що Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України відіграє в ньому провідну роль. Попри на-
явність значного обсягу повноважень у Міністерства проблемним залиша-
ється порядок їх реалізації та занадто великий рівень централізації. Роблячи 
акцент на безпосередньому вдосконаленні інформаційно-правового забез-
печення сфери АПК України, слушно визнати позиції щодо створення інфор-
маційно-консультативного обслуговування сільськогосподарських підпри-
ємств, що зумовлено необхідністю безперервного процесу поширення новіт-
ніх технологій серед агропромислових структур [22, c. 110]. Повноваження 
щодо інформаційно-консультативного обслуговування повинні належати 
спеціальним установам з чітко окресленою компетенцією, які функціонують 
на базі Міністерства в територіальних підрозділах регіонів. Таким чином, 
видається за можливе вирішити одразу декілька проблем: по-перше закріп-
лення концепції децентралізації в АПК, по-друге, надання Міністерству 
конкретних механізмів реалізації своїх повноважень через уповноважені 
підрозділи.
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Наступною проблемою, що постає при вивченні питання інформаційно-
правового забезпечення АПК, є занадто абстрактне визначення поняття ін-
формації в нормативній базі та її безсистемний хаотичний характер. Одним 
із напрямів вирішення зазначеної проблеми є розподіл такої інформації на 
відповідні логічно об’єднані напрями, зокрема йдеться про розподіл, запро-
понований О. Кондратьєвою, А. Федоровим, Н. Березенко та О. Слинько. 
Науковці пропонують такий розподіл:

– інноваційні технології у сфері тваринництва;
– модернізація інноваційних технологій у рослинництві;
– соціальний розвиток села (кооперація, оподаткування, страхування, 

кредитування);
– інновації у переробних галузях АПК;
– нанотехнології в АПК [23, c. 74].
Наявна класифікація покликана врегулювати і систематизувати інформа-

ційне забезпечення сільськогосподарської сфери промисловості та нівелюва-
ти правову невизначеність у питанні забезпечення суб’єктів агропромислової 
діяльності необхідною інформацією.

Доречною є пропозиція А. Гайдуцького, який наголошує на необхідності 
створення регіональних аналітичних центрів [24, c. 35]. Погоджуючись із по-
зицією науковця, доцільно проаналізувати наявну систему аналітичних центрів. 
За такого аналізу вбачається, що переважна більшість таких центрів, що ха-
рактеризуються високими показниками діяльності, знаходяться у столиці 
України [25]. Відповідно унеможливлюється або значно зменшується якість 
аналізу обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції 
в межах регіону; нерозривно із цим пов’язана проблема щодо отримання даних 
про ті види діяльності, які необхідно розвивати в кожній окремій місцевості.

З огляду на це привабливою вбачається позиція щодо реформування та 
розбудови регіональних (аналітичних) центрів управління шляхом утворення 
їх на базі Мінагрополітики. Надаючи конкретні шляхи реалізації цієї пропо-
зиції та виходячи з аналізу існуючої структури Міністерства, доречно пере-
профілювати один із департаментів у Департамент аналітики та забезпечення 
інвестиційної діяльності. В основу його структури повинні бути покладені 
адміністративно-територіальний устрій України та обсяги сільськогосподар-
ського виробництва конкретного регіону. Пропонуємо такі структури Мін-
агрополітики (рис. 1) та Департаменту (рис. 2). Питання нормативного забез-
печення та окреслення відповідного обсягу повноважень такого Департамен-
ту потребує подальших розробок і досліджень у цій сфері.
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Рис. 1. Організаційна структура  
Міністерства аграрної політики  

та продовольства України
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Рис. 1. Організаційна структура Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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Рис. 2. Структура Департаменту аналітики та забезпечення інвестиційної 
діяльності в АПК

В аспекті поліпшення інформаційно-правового забезпечення справедливою 
є позиція І. Іванович, яка пропонує запровадити в системі АПК окремий під-
розділ із забезпечення інформації інвесторів [26, с. 230]. Такі погляди є зро-
зумілими, оскільки інформаційно-правове забезпечення АПК не повинно 
зводитись до внутрішнього рівня, тобто лише до забезпечення інформацією 
безпосередньо суб’єктів аграрного комплексу, пояснюється така позиція ви-
ключно сутністю інвестиційної діяльності. Так, наявність у потенційного 
інвестора інформації щодо родючості регіону, наявних чи ймовірних проблем 
відповідної місцевості, інформація щодо успішності чи провалу попередніх 
інвестицій у цей регіон безпосередньо буде виступати джерелом для приско-
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реного прийняття рішень та налагодження партнерських відносин із суб’єктами 
аграрного комплексу регіону, а відповідно і подальшої співпраці та інвестицій, 
що знаходять своє відображення у підвищенні ефективності діяльності АПК 
в цілому.

У зв’язку із стрімким розвитком науково-технічних процесів удоскона-
лення й оновлення потребують інформаційні системи у сфері агропромис-
лового сектору. Досягнення визначених цілей зумовлено тим, що запрова-
дження зазначених систем дозволяє оперативно та своєчасно виконувати 
розрахунки, проводити аналіз та отримувати аналітичну інформацію про стан 
та виробничий потенціал суб’єктів агропромислової діяльності [27, с. 15]. 
Підвищуючи й оновлюючи матеріально-технічне забезпечення інформаційної 
сфери промисловості, держава робить інвестицію, що в подальшому вияв-
ляється у збільшенні виробничого потенціалу сільськогосподарських під-
приємств, а витрачені кошти компенсуються в рази збільшеними обсягами 
виробництва.

Важливе місце в питанні організації і діяльності АПК займає управлін-
ський процес, зокрема система управління аграрною сферою виступає 
ключем для успішного функціонування сфери в цілому. Серед органів, що 
становлять управлінську структуру АПК, варто виділити таких суб’єктів, 
як Кабінет Міністрів України, Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, департаменти агропромислового розвитку, що існують 
на рівні обласних і районних державних адміністрацій. Зазначені суб’єкти 
напряму взаємо пов’язані відносинами із сільськогосподарськими підпри-
ємствами. Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження, безпо-
середньо видаючи підзаконні акти, що регламентують фінансове забезпе-
чення аграрного комплексу, тут варто виокремити постанову «Про затвер-
дження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки галузі тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» від 7 лютого 
2018 р. № 107, постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки 
розвитку фермерських господарств» тощо. Мінагрополітики здійснює без-
посереднє керівництво агропромисловою сферою, звітує про огляд видат-
ків бюджету у сфері АПК у частині фінансової підтримки фермерських 
господарств, бере участь в обговоренні проектів нормативних актів, що 
стосуються сфери аграрного комплексу, здійснює заходи, спрямовані на 
виявлення й усунення проявів корупції [28]. Серед завдань департаментів 
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при обласних та районних державних адміністраціях варто виділити такі, 
як реалізація державної політики з питань розвитку АПК, проведення еко-
номічного аналізу розвитку АПК, забезпечення реалізації державних, роз-
роблення та виконання регіональних програм з інноваційно-інвестиційних 
питань розвитку виробництва та сільських територій, координації їх ви-
конання на території області, організація виконання в межах повноважень 
актів і наказів органів державної влади, розроблення пропозицій та заходів 
щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та 
покращення роботи сільськогосподарських підприємств, забезпечення до-
ступу до публічної інформації, сприяння організації виробництва сировини 
та продуктів харчування, надання допомоги підприємствам з питань до-
держання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 
виявлення причин і фактів непродуктивних витрат та втрат на підприєм-
ствах, що належать до управління Міністерства аграрної політики та про-
довольства, сприяння розвитку статистики в галузях агропромислового 
виробництва тощо [29; 30].

Визначивши провідну роль зазначених суб’єктів управління, варто наголо-
сити на тому, що запорукою ефективності їхньої діяльності є наявність інфор-
мації щодо підпорядкованих суб’єктів аграрного сектору. В аспекті цього 
питання слушними є зауваження С. Хомового та О. Гаврик, які наголошують 
на недосконалій системі звітності, а саме звертають увагу на той факт, що 
звітність сільськогосподарських підприємств перед суб’єктами, що провадять 
контроль в аграрній сфері, має довільний характер [31, с. 86]. Зазначена проб-
лема має особливий характер в аспекті системи управлінських відносин, тому 
доцільним вбачається врегулювати порядок подання, строки, форму та 
суб’єктів складення звіту та безпосереднього подання його до органів управ-
ління. У такому звіті безпосередньо повинна закріплюватись інформація щодо 
витрат, доходів і пільг відповідного підприємства, характеру його діяльності, 
проблем, з якими довелось зіткнутися на виробництві, а також інформація 
про інвестиційну діяльність підприємства аграрного сектору. Отримання за-
значеної інформації надасть суб’єктам контролю цілісну картину про функ-
ціонування аграрного підприємства, дозволить звернути увагу на існуючі на 
підприємстві прогалини.

Слід визнати важливість системи обміну інформацією – інформаційне за-
безпечення не зводиться до забезпечення інформацією виключно підприємств 
аграрного сектору, воно є набагато ширшим і одним із структурних елементів, 
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що характеризує категорію «інформаційно-правове забезпечення» сфери АПК. 
Так, контролюючі органи забезпечують необхідною інформацією підконт-
рольних суб’єктів (уповноважених працівників сільськогосподарських під-
приємств, які передають і розповсюджують цю інформацію всередині). У свою 
чергу, звіти, які надають вищим органам, виступають гарантією контролю та 
ефективності діяльності підприємства. Тобто йдеться про надання внутріш-
ньої інформації на зовнішній рівень і навпаки.

Висновки. Таким чином, доцільно запровадити певні механізми вирішення 
наявних проблем у сфері функціонування та діяльності АПК України. Одним 
із таких напрямів повинно стати вдосконалення інформаційно-правового забез-
печення АПК. З’ясувавши існуючі проблеми, що лежать у цій площині, спра-
ведливо дійти висновку про необхідність реформування наявної системи та 
розроблення й оновлення існуючої системи інформаційно-правового забезпе-
чення, через те що інформація виступає одним із первинних елементів у систе-
мі відносин на зов нішньому і внутрішньому рівнях функціонування АПК 
України.

По-перше, доцільно запровадити налагоджену систему обміну інформа-
цією та електронної звітності серед суб’єктів, що здійснюють управління 
АПК, яка буде вміщати вичерпну, всебічну і достовірну інформацію про ді-
яльність підприємства аграрного сектору; така інформація перш за все повин-
на стосуватись фінансових і матеріально-технічних проблем, що виникають 
на підприємстві, та повинна бути публічною.

Діяльність АПК неможлива без відповідного матеріально-технічного 
забезпечення. Функціонування аграрного сектору економіки повинно відо-
бражати необхідний зв’язок між підприємством, що виробляє сільськогос-
подарську продукцію, та постачальником ресурсів, які необхідні для виго-
товлення, збирання, зберігання та реалізації такої продукції.

До суб’єктів, які покликані забезпечувати агровиробників сервісними по-
слугами, належать: заводи, які надають послуги із забезпечення технічних 
засобів ремонтних матеріалів, здійснюють ремонтні роботи, роботи з обслу-
говування техноагропарків, модернізацію технічних центрів та прокатних 
пунктів [32, с. 262]; науково-дослідні організації, які надають освітні послуги 
суб’єктам аграрної промисловості, формують актуальні шляхи розвитку ін-
новаційної сфери сільського господарства, розробляють та координують за-
ходи, що спрямовані на підвищення кваліфікації працівників аграрної сфери, 
здійснюють консультативну діяльність підприємств. 
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Серед особливих суб’єктів надання послуг варто виділити ті установи та 
організації, які функціонують з метою одержання прибутку й у своїй діяль-
ності керуються Законом України «Про підприємництво». Серед таких під-
приємств виділяють: механізовані загони, дилерські пункти, дистриб’юторські 
організації [32, с. 262–263]. Основою діяльності зазначених суб’єктів є фі-
нансова складова, вони надають схожий спектр послуг, попри це із специ-
фічних А. А. Дудніков, П. В. Писаренко, О. І. Біловод, І. А. Дудніков, 
О. П. Ківшик виділяють наступні: вивчення потреб споживачів у машинах 
і послугах, надання інформаційних послуг, організація послуг з оренди і про-
кату [33, с. 8].

По-друге, наразі належним стає оновлення і залучення новітніх інформа-
ційних технологій у сферу АПК. Використання бюджетних коштів для вре-
гулювання зазначеної проблеми є виправданим кроком, оскільки подальше 
збільшення ефективності діяльності підприємства аграрного сектору повніс-
тю компенсує понесені державою затрати і його діяльність згодом направля-
ється на збільшення обсягу державних ресурсів. 

По-третє, вкрай необхідним є вдосконалення структури органів Мінагро-
політики шляхом перепрофілювання одного з департаментів у Департамент 
аналітики та забезпечення інвестиційної діяльності. У цьому контексті до-
цільною є позиція щодо закріплення за територіальними управліннями функ-
ції поширення інформації про діяльність підприємства регіону серед потен-
ційних інвесторів.

По-четверте, одним із теоретичних напрямів удосконалення наявної внут-
рішньої інформаційно-правової бази АПК може стати розширення змісту 
поняття інформація для аграрного сектору та поділ її на складові в межах 
конкретної підсфери, серед яких, як правило, виділяють інновації у сфері 
тваринництва і рослинництва, модернізацію технічного обслуговування, со-
ціальний розвиток села, переробні галузі та нанотехнології.

По-п’яте, у зв’язку з тим, що чинне законодавство не дає визначення ін-
формаційно-правового забезпечення АПК України, доцільно було б закріпити 
таку категорію законодавчо, під яким, на нашу думку, слід розуміти викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерних ресурсів, 
баз та банків даних, що складають систему стійкого і налагодженого про-
грамного забезпечення, яке функціонує з метою одержання, обробки, збере-
ження та поширення інформації для безперервного та сталого державного 
управління всіма сферами АПК України задля ефективного аграрного вироб-
ництва та його конкурентоспроможності.
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INFORMATION AND LEGAL SUPPLY OF THE SPHERE  
OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE 

Problem setting. Recognizing the fact that the indicators of production and export of 
products in Ukraine are not competitive in comparison with other highly developed 
countries, and the agrarian policy of the state is far removed from the European one, there 
is an urgent need to address certain issues of the functioning of the agroindustrial complex 
of Ukraine. In view of this, it is expedient to analyze the existing system of informational 
and legal support of the agroindustrial complex of Ukraine in order to identify its main 
disadvantages and possible ways of solving existing problems in this area. 

Recent research and publications analysis. Despite the fact that the actual problems 
of the agroindustrial complex attracted the attention of a large number of scientists, the 
issue of information and legal support of this sphere has not been investigated at an adequate 
level, therefore, further work in this direction is very relevant. Such scientists as 
Furmanchyk E., Kostylova N., Serebryakova T., Zheleznyak A., Lapin A., Shtyfanich R., 
Moroz S., Fedirets O. etc. are really worth mentioning for in-depth analysis of the problems 
and perspectives of the development of the agroindustrial complex, the definition of its 
essence and role in the economy of the country, its administrative and legal regulation, as 
well as the main ways of improving the norms of legislation in this field. 
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Paper objective. Based on the analysis of the current legislation regulating the 
information component of the agroindustrial complex and taking into account the specifics 
of the socio-economic development of Ukraine, the purpose of research is to identify and 
find out the causes of the existing shortcomings in the information and legal regulation of 
the agrarian complex, to submit proposals for their elimination and, accordingly, to improve 
the efficiency of the functioning of the agroindustrial complex of Ukraine as a whole. 

Paper main body. Due to the fact that the current legislation does not define the 
information and legal provision of the agro-industrial complex of Ukraine, it would be 
advisable to consolidate such a category of legislation, which, in our opinion, should be 
understood, the use of information and communication technologies and computer 
resources, databases and data banks that form a system of stable and well-functioning 
software that functions for the purpose of obtaining, processing, storing and disseminating 
information for continuous and sustainable public administration in all fields and agriculture 
of Ukraine for efficient agricultural production and its competitiveness.

Another problem encountered in the study of the information and legal provision of 
the agroindustrial complex is the abstract definition of the concept of information in the 
normative base and its unsystematic chaotic nature. One of the directions of the solution 
of this problem is the distribution of such information to the corresponding logically 
combined directions, in particular: innovative technologies in the field of animal husbandry; 
modernization of innovative technologies in plant growing; social development of the 
village (co-operation, taxation, insurance, lending); innovations in processing industries 
of agroindustrial complex; nanotechnology in the agroindustrial complex.

Conclusions of the research. In the course of the study, the authors come to the 
conclusion that it is expedient to introduce certain constructive mechanisms for solving 
existing problems in the field of functioning and activities of the agro-industrial complex 
of Ukraine. One of these areas is to improve the information and legal support of the 
agroindustrial complex, namely: introduction of a well-established system of information 
exchange and electronic reporting to actors managing agroindustry complex, which will 
contain comprehensive and reliable information on the activities of enterprises in the 
agrarian sector; improvement of the structure of the Ministry of Agrarian Policy; updating 
databases in the field of agroindustrial complex of Ukraine as the main elements of 
information and legal support and financing, in the context of state provision of agricultural 
enterprises by information technologies, etc. 

Short Abstract for an article
Abstract. The article deals with the information and legal support of the agricultural 

sector of Ukraine. The legal acts regulating this area are analyzed, as well as scientific 
works on this issue. The author provides own proposals on the possibility of improving 
the information and legal support of the agroindustrial complex of Ukraine and unique 
definition of this category.
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