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Постановка проблеми. Аграрний сектор України 
є одним з найважливіших секторів економіки кра-
їни, у тому числі в питаннях зайнятості населення, 
має великий потенціал, однак потребує докорінного 
реформування через його невисоку конкурентоспро-
можність.Покращення інформаційного забезпечення 
може відігравати вирішальну роль для забезпечення 
високої ефективності функціонування ринку аграр-
ної продукції. Інтеграція аграрного сектору еконо-
міки України в європейський і світовий економічний 
простір потребує переходу на міжнародні стандарти, 
а також налагодження зв’язків та співпраці між 
міжнародними та вітчизняними інформаційними 
центрами в частині обміну ринковою, науковою та 
технічною інформацією.Зазначимо, що управління 
аграрним виробництвом носить циклічний харак-
тер, тому потреба в інформації є постійною, оскільки 
жодне ефективне управлінське рішення неможливе 
без належного інформаційного забезпечення. Тому 
вчасне доведення інформації до аграрних товаро-
виробників, а також можливість приймати вірні 
рішення – є запорукою для виживання в умовах рин-
кової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне та методологічне обґрунтування інформацій-
ного забезпечення аграрного ринку та підприємни-
цтва висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних 
вчених: Сорока П.М., Годованець Л.І., Т.А. Бутенко, 
Галич О.А., І.П. Кудінова, М.Ф. КропивкоІ.А., 
Н.Г. Георгіаді, С.М. Петренка, Р.П. Юзви та ін. 
Однак, незважаючи на чисельні наукові роботи 
вітчизняних і зарубіжних фахівців, ряд аспектів цієї 
багатопланової проблеми залишаються недостатньо 
вивченими та потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визна-
чення ролі інформаційного забезпечення щодо управ-
ління аграрним ринком, ринком аграрної продукції 
в сучасних умовах господарювання та виявлення 

подальших напрямів використання інформації для 
підвищення потенціалу аграрного сектору. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Існу-
ючий стан інформаційного забезпечення аграрного 
сектору, розвиток якого певним чином обмежується 
невеликими бюджетними видатками, не відповідає 
сучасним потребам суб’єктів господарювання, дер-
жавних органів та сільського населення України.
Нині належне функціонування аграрного ринку не 
можливо уявити без належної системи інформацій-
ного забезпечення, яка повинна підтримувати та 
обслуговувати суб’єктів ринкових відносин на всіх 
стадіях виробничого циклу, а також у всіх областях 
їх діяльності. 

Необхідність в розробці концептуальних засад і на 
їх основі програми інформатизації виникла в зв’язку 
з переходом агропромислового виробництва Укра-
їни до ринкових відносин, проведенням аграрної 
реформи, визначенням на урядовому рівні стратегії 
євроінтеграційного і інноваційного шляху розвитку. 
В той же час інформаційна система агропромисло-
вого комплексу не відповідає новим умовам.

Основні недоліки діючої системи інформаційного 
обслуговування:

• відсутність одного з основних базових елемен-
тів інформаційної системи – достовірних цифрових 
картографічних матеріалів; 

• нестача інформаційних ресурсів, в першу чергу 
ринкової і науково-технічної інформації виробничого 
призначення; 

• домінуючі інформаційні потоки не спрямовані 
на обслуговування виробничих структур і населення; 

• функціонування системи базується головним 
чином на застарілих паперових технологіях збору, 
систематизації, обробки і розповсюдження інформа-
ції і не забезпечує необхідної оперативності; 

• не налагоджені контакти і не забезпечений 
обмін інформацією з міжнародними та національ-
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ними центрами наукової, інформаційної і ділової 
активності в тому обсязі, якого потребують перебу-
дові процеси. 

Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства проводить активну діяльність із розширення 
двостороннього співробітництва в аграрному сек-
торі. Протягом останнього часу були укладені низка 
домовленостей з Німеччиною, США, Латвією, Турк-
меністаном та Італією. 

Було підписано Меморандум про взаєморозуміння 
та співробітництво України та Латвії. Документом 
визначаються напрями співробітництва між двома 
державами в аграрній сфері, зокрема щодо торгівлі 
сільськогосподарськими та продовольчими товарами, 
а також сприяння взаємному залученню інвестицій в 
аграрній сфері здебільшого на розвиток та удоскона-
лення інформаційних систем.Україна також планує 
розвивати співробітництво в галузі сільського госпо-
дарства з Туркменістаном та Італією.

Сільське господарство залишається пріоритетною 
експортною галуззю в Україні та забезпечує 14% 
загального обсягу ВВП. Як свідчить досвід країн з 
розвинутими ринковими відносинами, організація 
прозорого сільськогосподарського ринку, поряд з 
формуванням його інфраструктури і законодавчого 
поля передбачає і створення системи цінового моні-
торингу продуктових ринків. 

Головним органом у системі виконавчої влади з 
питань формування та забезпечення реалізації дер-
жавної аграрної політики, продовольчої безпеки дер-
жави, державного управління у сфері агропромисло-
вого виробництва є Міністерство аграрної політики 
України. Воно повинно забезпечувати, зокрема, про-
ведення моніторингу, економічного аналізу рівня та 
динаміки цін на ринках продовольства, забезпечу-
вати розвиток інфраструктури науково-консульта-
ційних, інформаційних, правових та інших послуг, 
що надаються виробникам сільськогосподарської 
продукції та її споживачам, здійснювати заходи 
щодо розвитку ринкової інфраструктури в АПК.

Становлення цивілізованого аграрного ринку 
вимагає забезпечення прозорості для всіх його 
учасників. Крім того треба враховувати, що кра-
їни постіндустріального, інформаційного розвитку 
отримують все більше вигод від повсюдного застосу-
вання нових інформаційних технологій. Ці техноло-
гії забезпечують можливості підвищення продуктив-
ності управлінської праці, продажу товарів і послуг, 
реалізують недорогі способи оперативного зв’язку. 
Використання інноваційно-інформаційних техноло-
гій у сфері управління ринком аграрної продукції 
забезпечує підвищення якості економічної інформа-
ції, її точність, об’єктивність і, як наслідок, можли-
вість прийняття своєчасних управлінських рішень. 
Інформація належить до стратегічного ресурсу, що 
є основою для досягнення відносних конкурентних 
переваг. Вплив якісної інформації на досягнення 
стратегічної мети стрімко підвищується. Це в свою 
чергу підвищує вимоги щодо інформаційних систем 
та їх функцій. Інформаційні системи є інструмен-
том, що забезпечують якісний аналіз, планування, 
контроль та прогноз даних для різних відділів аграр-
них формувань створюючи конкурентні переваги 
на ринку [3]. Інформаційні системи набули поши-
рення в малих і великих підприємницьких структу-
рах, державних органах, міжнародних організаціях 
та забезпечили їх інтеграцію в глобальний процес 
інформаційного оновлення. Це також змушує при-
скорювати вирішення питань інформатизації, вико-
ристання телекомунікацій і віртуального простору 

для забезпечення конкурентних переваг. За таких 
умов інформація стає одним із головних ресурсів. 
Значна кількість специфічних рис інформаційного 
ресурсу зумовлює його особливу роль в структурі 
основних складових ресурсного потенціалу аграр-
ного підприємства. Інформаційний ресурс виступає 
як інтеграційний чинник господарювання, елементи 
якого знаходяться у кожному із чинників виробни-
цтва [8]. Тому добре розвинена інформаційна система 
створює належні умови для розвитку інформацій-
ного забезпечення. В узагальненому вигляді, інфор-
маційне забезпечення – це сукупність методів і засо-
бів розміщення й організації інформації, від якості 
якого значною мірою залежить достовірність і якість 
прийнятих управлінських рішень [2].

Таким чином, як внутрішні, так і зовнішні чин-
ники вимагають невідкладно реформувати систему 
інформаційного забезпечення аграрного сектору.

Також варто погодитися з думкою О.Є. Кузьміна 
та Н.Г. Георгіаді, які виділяють такі підходи щодо 
визначення даної дефініції [7]: інформаційне забез-
печення являє собою процес задоволення потреб 
певних користувачів інформації; інформаційне 
забезпечення – сукупність заходів зі створення і 
функціонування інформаційної системи; інформа-
ційне забезпечення – це комплекс заходів і мето-
дів оформлення документації, організації збере-
ження даних тощо. Зауважимо, що інформаційне 
забезпечення включає сукупність системи показ-
ників: – потоків інформації – варіантів організації 
документообігу; – систем кодування та класифікації 
інформації; – уніфіковану систему документації; – 
різні інформаційні масиви (файли), що зберігаються 
в машині та на машинних носіях з різним ступенем 
організації. 

Таким чином, в концептуальному баченні вима-
льовується перспективна структура інформаційно-
аналітичної системи аграрного сектору як складової 
Національної інформаційної системи України, яка 
будується на співдружності державних органів, під-
приємницьких структур інформаційно-консульта-
ційного сервісу та інформаційно-аналітичних служб 
підприємств і об’єднань сільського господарства, еле-
менти інфраструктури якої взаємодіють на принци-
пах асоційованого співробітництва.

До шляхів удосконалення системи інформацій-
ного забезпечення аграрного сектору доцільно від-
нести розробку та використання новітньої іннова-
ційно-інформаційної системи. Дана система повинна 
використовувати як сучасні засоби телекомунікації, 
так і друковані засоби масової інформації, оскільки 
користувачі не завжди мають доступ до електро-
нних джерел інформації. Також нині досить широко 
застосовуються клієнт-серверні технології. Вони є 
універсальним методом побудови автоматизованих 
систем управління середніми та великими аграр-
ними формуваннями. Розподіл та обробка даних 
між комп’ютерами здійснюється оперативно, що дає 
змогу обрати в системі комп’ютер, який найточніше 
відповідав би вимогам кожного компоненту [1]. 

Для покращення інформаційно-аналітичного 
забезпечення і підвищення ефективності державних 
органів управління АПК та побудови сучасної сис-
теми соціально-економічного моніторингу розвитку 
сільського господарства країни, його галузей і регіо-
нів застосовується системний підхід.

Він базується на сучасних інформаційних техноло-
гіях і широкому використанні методів математичного 
моделювання (з побудовою проблемно-орієнтованих 
моделей), на модульному принципі реалізації автома-
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тизованих систем, для різних сфер і рівнів управління 
сільським господарством, сумісному програмному, 
технічному і інформаційному забезпеченні, ефектив-
ній системі навчання користувачів тощо.

Складовими цієї роботи є удосконалення систем 
збору сільськогосподарської інформації, впорядку-
вання інформаційних потоків з метою одержання 
достовірних даних для розробки натуральних і вар-
тісних продуктових балансів i прогнозів на держав-
ному i регіональному рівнях для вирішення задач 
оптимального управління, координації і контролю, 
довгострокового планування, вироблення ринкової 
стратегії, вибору перспективних напрямків виробни-
чої і комерційної діяльності, справедливої системи 
оподаткування, пільг тощо.

Це дасть можливість органам державного управ-
ління сільським господарством України перейти на 
систему маркетингових досліджень та порівнянь з 
потенційними можливостями земель i технологій, 
орієнтирами, досягнутими іншими державами, про-
гресивними нормами i нормативами тощо. Саме для 
покращення інформаційно-аналітичного забезпе-
чення і підвищення ефективності державних органів 
управління АПК та побудови сучасної системи соці-
ально-економічного моніторингу розвитку сільського 
господарства країни, його галузей і регіонів застосо-
вується системний підхід.

Джерелами формування баз даних для проведення 
комплексного аналізу i складання прогнозів є органи 
державної статистики щодо даних про фактичний 
стан сільського господарства країни та її регіонів. 
Показники, якi не відображаються в статистичній 
звітності, мають бути внесені в неї по можливості у 
відповідності з діючим положенням. Для одержання 
інших необхідних показників слід розвивати відомчу 
агростатистику з проведенням вибіркових опитувань 
та спостережень i виділення базових об'єктів. 

Базою для порівняння в системі мають бути еко-
номічні нормативи, встановлені для різних при-
родно-економічних зон i регіонів країни, а також 
орієнтири, досягнуті іншими країнами i передовими 
господарствами. Для одержання системи науково 
обґрунтованих нормативів, що враховують природні 
можливості земель i потенцiйнi можливості техно-
логій, потрібно задіяти потенціал науково-дослід-
них установ i нормативних станцiй. Для визначення 
орієнтирів, яких досягли інші країни, i їх заходiв 
по розвитку аграрного сектора – організувати збір 
i систематизацію інформації на основі публiкацiй, 
пошуку першоджерел представництвами України за 
кордоном, участі в роботі мiж народних організацій. 
Управлінський апарат потребує об’єктивної та опе-
ративної інформації у визначений момент часу, що 
залежить від побудови системи управління, яка буде 
її використовувати [9]. Варто погодитися з думкою Д. 
Стоуна, який стверджує, що інформація, яку вико-
ристовують при прийнятті управлінських рішень, 
має бути релевантною, точною, своєчасною і спрямо-
ваною у майбутнє [4]. Ці роботи по удосконаленню 
інформаційного забезпечення управління АПК на 
державному і регіональному рівнях мають супрово-
джуватися утворенням спеціальних служб в органах 
державного управління сільським господарством, в 
Українській академії аграрних наук, формуванням 
регіональних інформаційних фондів, баз (банків) 
ринкової і науково-технічної інформації, систем їх 
збору, систематизації і розповсюдження.

На рівні підприємств і об’єднань сільського госпо-
дарства – удосконалити їх інформаційні системи на 
основі застосування інформаційних і комп’ютерних 
технологій для збору і використання даних про стан 
фінансово-господарської діяльності і навколишнього 
середовища, бізнес-планування, витратно-цінового 
аналізу, фінансового і управлінського обліку як 
необхідних складових управління сільськогосподар-
ськими формуваннями в нових умовах.

Особливого значення в нових умовах набуває фор-
мування регіональної служби надання інформаційно-
консультацiйних (дорадчих) послуг сільськогоспо-
дарським товаровиробникам i населенню (дорадчої 
служби). 

Необхідна державна підтримка в розвитку недер-
жавних підприємницьких формувань з надання нау-
ково-консультаційних і інформаційних послуг сіль-
ськогосподарським виробникам і населенню регіонів, 
розвиваючи ринок інновацій в аграрному секторі 
економіки.

Крім того, діяльності системи сільськогосподар-
ського дорадництва сприятиме запровадження серти-
фікації дорадників і експертів-дорадників, а також 
формування національного реєстру сільськогоспо-
дарських дорадників, які по запитах виробничників 
і дорадників надаватимуть висококваліфіковані кон-
сультації.

Державна підтримка сільськогосподарської дорад-
чої діяльності може забезпечуватися через розробку 
і реалізацію національних і регіональних програм 
надання соціально спрямованих дорадчих послуг 
сільськогосподарським товаровиробникам і насе-
ленню сільських місцевостей, забезпечених фінансу-
ванням з державного і місцевих бюджетів.

Крім того, інформаційно-консультаційне забезпе-
чення в обов’язковому порядку має бути складовою 
всіх інших цільових програм розвитку агропромис-
лового виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. Для досяг-
нення реформування інформаційної системи аграр-
ного сектору та ринку аграрної продукції на сучас-
ному етапі та інтеграції агропромислового комплексу 
України в світову економічну систему необхідно 
сформувати сучасні системи інформаційної під-
тримки діяльності основних суспільних інститутів 
аграрного сектора, в тому числі:

1. Удосконалити систему соціально-економічного 
моніторингу розвитку сільського господарства країни 
шляхом посилення контролю за ефективним вико-
ристанням коштів державного і місцевого бюджетів 
для виконання програм розвитку. 

2. Сформувати систему інформаційного забезпе-
чення аграрного ринку для оперативного інформу-
вання операторів про ціни, попит і пропозиції на 
місцевих, регіональних, загальнодержавних і міжна-
родних ринках продовольства і ресурсів. 

3. Сформувати ринкову систему розповсюдження 
сільськогосподарських знань і інформації, складо-
вими якої має бути удосконалена система розповсю-
дження науково-технічної інформації для забезпе-
чення ефективної діяльності установ аграрної науки 
і освіти. 

4. Забезпечити ефективні комунікації між рів-
нями управління аграрним сектором на базі викорис-
тання засобів телекомунікацій і системи Інтернет, 
комп’ютерної і оргтехніки, сучасних інформаційних 
технологій. 
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