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тотальна відцифрованість сьогодні це не примха, а фактична 
необхідність. комп’ютерні технології стали невід’ємною складовою 
будь-якої сфери суспільного життя, в тому числі і сфери державного 
управління. сьогодні ми бачимо, що майже у кожного державного 
органу, служби чи агенції є власні сайти та бази даних.

загалом впровадження концепції «держава в смартфоні» по-
чалося у 2019 році і за рік активного використання показало свою 
ефективність.  власне у нашій країні було сформоване нове мініс-
терство – міністерство цифрової трансформації україни. згідно з 
положенням про міністерство цифрової трансформації україни, за-
твердженим постановою кабінету міністрів україни від 18 верес-
ня 2019 р. № 856,  цей орган відповідає за цифрову трансформацію 
усіх сфер суспільного життя та оптимізацію державного управління 
шляхом впровадження систем електронного документообігу та удо-
сконалення засобів електронної ідентифікації [1].

однак  чи  варто впроваджувати цифрові ідеї у сферу агропро-
мисловості? україна є аграрною державою – 65 відсотків території 
держави займають чорноземи, тому логічним є те, що саме зернове 
сільгоспвиробництво займає перше місце по прибутковості. з огляду 
на її специфіку треба сказати, що навіть визнаючи необхідність ді-
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джиталізації варто розуміти, що така процедура в агропромисловос-
ті матиме свої особливості. 

цифрова трансформація агропромислового виробництва роз-
глядається як один із основних шляхів диверсифікації національної 
економіки, її переорієнтації з сировинної моделі експорту на по-
стачання продуктів із високою доданою вартістю. зниження витрат 
на виробництво аграрної продукції, підвищення її якості та конку-
рентоспроможності на основі ефективного використання ресурсів і 
науковообґрунтованих підходів – це головне завдання цифровізації 
сільського господарства [2, c. 127].

Нині в україні на агроринку популярні такі рішення, як: впрова-
дження систем точного землеробства, аерозйомка з метою контролю 
якості посівів, ведення історії полів для вибору оптимальної куль-
тури, лабораторні дослідження ґрунту для отримання інформації 
про біохімічний склад. ці технології дають можливість збільшити 
врожайність та знизити собівартість продукції завдяки скороченню 
витрат на паливо, насіння й добрива [3, c. 311].

однак це є лише однією із складових комплексної цифровізації, 
окрім цього необхідно розглянути і юридичну її складову. так на сьо-
годні  в україні діє концепція розвитку цифрової економіки та сус-
пільства 2018-2020, вона, зокрема,  передбачає розвиток, так званих, 
цифрових інфраструктур. головна мета їх розвитку полягає в тому, 
щоб усі громадяни україни без обмежень та труднощів технічного, 
організаційного та фінансового характеру (зокрема соціально неза-
хищені верстви населення) могли скористатися цифровими можли-
востями незалежно від свого місцезнаходження чи проживання та не 
перебували в сегменті «цифрового розриву» [4].

мета є дуже своєчасною та привабливою для населення, однак 
на практиці ми бачимо відсутність засобів її реалізації, так усі ви-
щенаведені «посівні цифрові заходи» може здійснювати всього лише 
12 відсотків від усіх сільськогосподарських підприємств в україні. 
до того ж на рівні держави відсутні програми фінансової підтримки 
для агрокомпаній, що вирішили впроваджувати цифровізацію. тому  
українському  сільгоспвиробнику  просто не вигідно впроваджувати 
цифрові технології у своє виробництво, оскільки техніка та її про-
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грамне забезпечення для сільськогосподарських потреб в україні 
фактично не виробляється, а за кордоном вона дуже дорога.

прикладами цифровізації здійснення інфраструктурного обслу-
говування є започаткування електронного фермерського реєстру, 
пілотний проект якого створювався на підставі указу президента 
україни № 837/2019 від 08.11.2019 [5] метою якого є запроваджен-
ня державної підтримки щодо підвищення фінансової спроможності 
фермерів та сільськогосподарських виробників. в наступному роз-
ширено коло учасників такого реєстру до всіх виробників сільсько-
господарської продукції [6].

в подальшому цей реєстр переформатовано в електронний фер-
мерський реєстр «державний аграрний реєстр», метою якого є іден-
тифікація суб’єктів ринку та налагодження підтримки [7]. 

Наступним кроком є законодавче врегулювання функціонуван-
ня державного аграрного реєстру, для чого розроблено та внесено 
на розгляд верховної ради україни законопроект № 3295 [8]. зако-
нопроект спрямований на обов’язкову взаємодію усіх електронних 
реєстрів. також, законопроект передбачає відповідні зміни в законі 
україни «про державну підтримку сільського господарства україни» 
[9]. хоча, на нашу думку, ведення такого реєстру не повно сприйма-
ється як будь-яка допомога сільськогогосподарським виробникам. 
такі дії повинні кваліфікуватися як звичайний засіб господарсько-
правового регулювання певних відносин фермера з суб’єктами та 
учасниками аграрного ринку.

Наступним прикладом спеціальної цифровізації є ведення реє-
стру аграрних розписок. порядок ведення якого визначено у ст. 10 
закону україни «про аграрні розписки» [10] та «порядком веден-
ня реєстру аграрних розписок», затвердженим кму № 665 від 
17.08.2013. позитивним фактором започаикування такого реєстру 
необхідно вважати забезпечення відкритості та стабільності ринку 
сільськогосподарської продукції та забезпеченні прав учасників від-
повідних правовідносин. у правове забезпечення інтересів учасни-
ків правовідносин при використанні цих аграрних розписок додатко-
во забезпечується шляхом внесення застави майбутнього врожаю в 
реєстр обтяжень рухомого майна відповідно до ст. 7 закону україни 
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«про аграрні розписки» та до закону україни «про забезпечення ви-
мог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 № 1255-іV 
[11], як правильно на це зверталась увага в наукових джерелах [12, 
с. 232].

окрім цифровізації в україні проводиться також і політика де-
централізації, яка передбачає деконцентрацію влади та ресурсів від 
центру до окремих регіонів. при цьому необхідно перерозподіляти 
та делегувати функції користувачів відповідних реєстрів до сіль-
ських об’єднаних територіальних громад, які зможуть більше забез-
печувати господарську діяльність на своєй території на необхідність 
чого акцентується увага науковцями [13]. можливо саме це стане 
ключем до вирішення проблем цифровізації агросектору, оскільки 
управлінню на місцях простіше буде проаналізувати специфіку ви-
робництва у своєму регіоні і відповідно розподілити бюджетні ко-
шти так, щоб певна їх частина йшла на модернізацію певної галузі 
сільського господарства, яка є найбільш розвиненою у регіоні.

підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що впрова-
дження цифровізації в агропромисловість – є дуже прогресивною та 
позитивною тенденцією, однак у нашій державі є проблеми з її реа-
лізацією: як правові, фінансові та технічні. відсутність загальнодер-
жавної програми підтримки робить цифровізацію невигідною для 
користувачів-сількгоспвиробників. до того ж, не можна не зазначи-
ти відсутність підготовки до цифровізації у сільських місцевостях. 
На нашу думку, повноцінне впровадження децентралізації  та при-
йняття відповідних цільових державних програм підтримки суттєво 
пришвидшить процес впровадження цифровізації в агросектор.
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