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Зазначено, що аграрний сектор України є системоутворювальним у національній економіці та формує засади
збереження суверенності держави. Ситуація, що склалася в аграрному секторі, зумовлює ряд викликів, основними з
яких є необхідність поліпшення умов ведення бізнесу, проведення якісних перетворень. Головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади України, що забезпечує серед іншого й формування та реалізацію державної
аграрної політики є Міністерство аграрної політики та продовольства України, що серед іншого відповідно до по-
кладених на нього завдань забезпечує й впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створен-
ня системи національних інформаційних ресурсів.

Здійснено оцінку веб-сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України як невід'ємної складової
цифровізації аграрного сектору України, а також для порівняння проаналізовано веб-сайти аналогічних міністерств
Ірландії та Сполучених Штатів Америки, вибір яких було обумовлено першістю цих країн у загальному рейтингу
продовольчої безпеки.

Зроблено висновок, щодо доцільності підвищення швидкості завантаження сайту Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України, як для ПК-версії, так і для мобільної версії сайту. Зауважено, що основними користу-
вачами цього сайту є мешканці України. Зроблено висновок щодо низького рівня привабливості даного сайту для
користувача, що характеризується незначним часом перебування на ньому, а також невеликою кількістю переходів
на внутрішні сторінки сайту. Відзначено, що основними джерелами надходжень користувачів із соціальних мереж на
даний сайт є Facebook, YouTube та Twitter.

Наведено структуру сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також назви розділів
веб-сайтів аналогічних міністерств Ірландії та Сполучених Штатів Америки. Наведено рекомендації щодо підвищен-
ня безпеки, зображення та структури сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України.

It is noted that the agrarian sector of Ukraine is a system-forming factor in the national economy and forms the basic
foundation of the state sovereignty. The current situation in the agrarian sector leads to a number of challenges, to the
main of which we can include the need of the business environment improvement and conducting qualitative
transformations. The main body in the system of central executive authorities of Ukraine, which provides the formation
and implementation of state agricultural policy, is the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, among other
things, this ministry ensures the implementation of modern information and communication technologies and creates a
system of national information resources.

An evaluation of the Agrarian Policy Ministry and Food of Ukraine website as an integral part of digitization of the
Ukrainian agrarian sector has been conducted. In order to provide a clear comparison between different countries, the
websites of similar ministries of Ireland and the United States of America have been analyzed; choosing of these countries
was determined by the priority in the overall food security rating.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Аграрний сектор України є системоутворю-

вальним у національній економіці та формує за-
сади збереження суверенності держави. Зазна-
чимо, що у схваленій розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
№ 1437-р Концепції Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року зазначено "Ситуація, що
склалася в аграрному секторі, зумовлює ряд
викликів, основними з яких є необхідність по-
ліпшення умов ведення бізнесу, проведення як-
існих перетворень, спроможних забезпечити
підвищення конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарського виробництва на внутріш-
ньому та зовнішньому ринку, продовольчу без-
пеку держави, і наближення до європейської
політики у сфері сільського господарства" [1].
Також підкреслимо, що у схваленій розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 17 жов-
тня 2013 р. № 806-р Стратегії розвитку аграр-
ного сектору економіки на період до 2020 року
до основних проблем розвитку аграрного сек-
тору економіки віднесено непоінформованість
значної частини сільськогосподарських това-
ровиробників про кон'юнктуру ринків та умо-
ви ведення бізнесу в галузі, а до пріоритетних
напрямів досягнення стратегічних цілей відне-
сено удосконалення системи інформаційно-
аналітичного забезпечення сільськогоспо-
дарських товаровиробників, запровадження
системи оперативного моніторингу ринку
сільськогосподарської продукції, розбудови
розвинутої системи сільськогосподарського
дорадництва [2].

Водночас у схваленій розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. №
67-р Концепції розвитку цифрової економіки
та суспільства України на 2018—2020 роки заз-
начено "Перевага української промисловості
та виробництва у світовій економіці має спира-
тися на створення високої доданої вартості

It is concluded about the expediency to increase the download speed of the Ministry of Agrarian Policy and Food of
Ukraine website, both for the PC and mobile version of the website. It is noted that the main users of the site are Ukrainian
residents. It was also concluded about the low level of attractiveness of this site for regular users, which is characterized
by a small period of time of stay on it, as well as a small number of transitions to the internal pages of the site. It is noted
that the main sources of the clicks to this site are Facebook, YouTube and Twitter.

The structure of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is presented, as well as the sections names of
the similar ministries websites of Ireland and the United States of America. The recommendations about improving the
safety, image and structure of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine are presented.

Ключові слова: аграрний сектор економіки, аграрна політики, цифровізація, веб-сайт.
Key words: agrarian sector of economy, agrarian policy, digitalization, web site.

товарів і послуг, якісне управління виробничо-
збутовими ланцюгами та ефективне викорис-
тання ресурсів" [3].

Головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади України, що забезпе-
чує серед іншого й формування та реалізацію
державної аграрної політики є Міністерство
аграрної політики та продовольства України
(Мінагрополітики). Відтак Мінагрополітики
серед іншого відповідно до покладених на ньо-
го завдань забезпечує у межах повноважень,
передбачених законом, впровадження сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій,
створення системи національних інформацій-
них ресурсів [4].

Рис. 1. Швидкість завантаження ПК-версії
головних сторінок сайтів Мінагрополітики
України, ДепАгро Ірландії та ДепАгро США

відповідно
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізу різних аспектів аграрної політики
та продовольчої безпеки, зокрема, приділяєть-
ся увага багатьох вітчизняних та закордонних
вчених, зокрема Е. Джаннакіс [5], С.М. Кваша
[6], М.Ф. Кропивко [7], М. Круззлісіка [8],
В.Я. Месель-Веселяк [9], А.В. Скрипника [10].
Проблематиці ефективного представлення
інформації на сайтах та їх просуванню, у тому
числі органів державної вдали, присвячено
праці також цілого ряду науковців, серед яких:
А.Г. Бистров [11], І.Ф. Корж [12], С. Овоєле
[13]. Варто також зазначити, що 25 листопа-
да 2002 року наказом Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіо-
мовлення України, Державного комітету зв'яз-
ку та інформатизації України від N 327/225
було затверджено Порядок функціонування
веб-сайтів органів виконавчої влади, затверд-
жений на законодавчому рівні [14].

Незважаючи на вищевикладене веб-сайту
Мінагрополітики [15] як одному з основних
засобів передачі інформації у сфері аграрної
політики не приділяється достатньої уваги.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає у оцінці веб-сайту

центрального органу виконавчої влади у сфері
аграрної політики Мінагрополітики як не-
від'ємної складової цифровізації аграрного
сектору України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазначимо, що для порівняння за аналогіч-

ними критеріями було також проаналізовано
веб-сайти аналогічних міністерств Ірландії
(Department of Agriculture, Food and the Marine,
далі ДепАгро Ірландії) [16] та Сполучених
Штатів Америки U.S. Department of Agriculture,
далі — ДепАгро США) [17], вибір яких було
обумовлено першістю даних країн у загально-
му рейтингу продовольчої безпеки [18].

Основний аналіз буде проведено за допомо-
гою сервісу Google PageSpeed Insights, який є
онлайн-сервісом який може бути використаний
для поліпшення основних показників сторінок
сайту [20], а також онлайн-сервісів консалтин-
гових компаній, та компаній, які надають по-
слуги з просування сайтів [21—25]. Зазначимо,
що особливістю сервісу PageSpeed є те, що він

проводить тестування сторінок сайту як для
мобільних пристроїв так і для комп'ютерів.
Крім того, цей сервіс видає безліч рекомендацій
щодо поліпшення сторінки сайту.

Відтак першочергово нами було визначено
час, за який користувач вже може побачити
якусь корисну інформацію (First Contentful
Paint, скорочено FCP). На рисунку 1 для наоч-
ності наведено дані щодо швидкості заванта-
ження версії для персональних комп'ютерів
(далі — ПК версії) головної сторінки сайтів
Мінагрополітики України, ДепАгро Ірландії та
ДепАгро США [26—28].

Отже, 38% користувачів сайту Мінагропо-
літики України можуть побачити перше відоб-
раження головної сторінки через 1.2 секунди
після переходу на сторінку, а 62% не менш ніж
через 2.1 секунди. Порівнюючи варто зазначи-
ти, що вдвічі більше користувачів сайту ДепАг-
ро Ірландії (79%) та майже вдвічі більше кори-
стувачів сайту ДепАгро США (65%) можуть
побачити перше відображення головної сто-
рінки сайту через 1.1 секунди.

Рис. 2. Швидкість завантаження мобільної
версії головних сторінок сайтів

Мінагрополітики України, ДепАгро Ірландії
та ДепАгро США відповідно

Рис. 3. Головний заголовок головної сторінки сайту Мінагрополітики України
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Враховуючи, що за даними серпня 2018 ро-
ку загальна кількість розподілу пристроїв виг-
лядала так: настільний ПК — 43,3% від загаль-
ного обсягу, мобільні пристрої — 52,54% та
планшети — 4,13 [19] було проаналізовано
мобільні версії головних сторінок обраних
сайтів, що для наочності наведено на рисунку
2 [26—28].

На відміну від ПК-версії, перше відобра-
ження головної сторінки на мобільних при-
строях сайту Мінагрополітики для 50% кори-
стувачів відбувається через 1.5 секунди після
переходу на сторінку, для інших 50% відобра-
ження відбудеться не менше ніж через 3 секун-
ди після переходу. Підкреслимо, що сайт
Мінагрополітики України немає мобільного
варіанту відображення, тобто при перегляді з
мобільних відображається масштабоване зоб-
раження ПК-версії сайту. Перше відображен-
ня головної сторінки через 1.5 секунди можуть
побачити 62% користувачів сайту ДепАгро
Ірландії та 72% користувачів сайту ДепАгро
США. Підкреслимо, що на головній сторінці
Мінагрополітики України не правильно запов-
нений заголовок сторінки, що для наочності
наведено на рисунку 3. Відтак він не несе в собі
інформативності для пошукових роботів, за
рахунок цього може знизиться позиція сто-
рінки у пошуковій видачі.

Також на головній сторінці Мінагрополі-
тики України відсутні мета-теги Keywords та
Description, роль яких у пошуковій видачі по-
ступово зменшується, але їх наявність допо-
магає пошуковим роботам зібрати більше
внутрішньої інформації та оскільки сайт пози-
ціонує себе в тому числі і як інформаційний ре-
сурс, вважаємо, що їх наявність позитивно
вплине на позицію сайту у пошуковій видачі.

Далі пропонуємо розглянути аналітичні
дані консталтингового сервісу MegaIndex щодо
статистики переходів на сайти, що для наоч-
ності наведено на рисунку 4 [20].

Аналізуючи дані наведені на рисунку 4 заз-
начимо, що перепади в кількості відвідувань
сайту Мінагрополітики України та ДепАгро
Ірландії мають періодичний характер, а
кількість відвідувань сайту ДепАгро США
свідчить про те, що інтерес до сайту залишаєть-
ся приблизно на одному рівні протягом всього
року.

Користуючись даними консталтингового
сервісу, який займається SEO аналізом та про-
суванням ресурсів на рисунку 5 відображено
геолокацію пошукових запитів до сайтів Мінаг-
рополітики України, ДепАгро Ірландії та Де-
пАгро США відповідно [22].

Відтак майже 92% користувачів заходять на
сайт Мінагрополітики України з території Ук-
раїни, на відміну від 68,4% відвідувачів сайту
ДепАгро Ірландії, які заходять на сайт з тери-
торії Ірландії, а також 82,1% відвідувачів сай-
ту ДепАгро США, що заходять на сайт зі США.

Щодо поведінки користувачів на сайтах, то
53,5% користувачів сайту Мінагрополітики Ук-
раїни, які переходять на головну сторінку не
здійснюють переходи на внутрішні сторінки
сайту і закривають вкладку в браузері. Це може
свідчити як про низький рівень привабливості
сторінки для користувача, так і про помилко-
вий перехід на дану сторінку, тобто не-
відповідність шуканої інформації наявним да-
ним на сторінці [22]. В середньому користувач
перебуває на сайті майже 3 хвилини, за які він
здійснює перехід перехід на 2,9 внутрішніх сто-
рінок сайту. Суттєво відрізняється поведінка
користувачів сайту ДепАгро Ірландії, тільки
28,3% користувачів не здійснюють перехід на
внутрішні сторінки, в середньому користувач на

Рис. 4. Статистика переходів на сайт
Мінагрополітики України, ДепАгро Ірландії

та ДепАгро США відповідно
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сайті перебуває майже 17 хвилин та здійснює
перехід на 11 сторінок. 53,4 % користувачів Де-
пАгро США не здійснюють перехід на внут-
рішні сторінки, в середньому перебувають на
сайті трохи більше 3 хвилин, за які здійснюють
перехід на 2,7 внутрішніх сторінок сайту, що
дуже схоже на поведінку користувачів сайту
Мінагрополітики України.

Аналізуючи трафік соціальних мереж, мож-
на дійти висновку, що для обраних сайтів,
основними джерелами надходжень користу-
вачів із соціальних мереж є Facebook, YouTube
та Twitter [21]. Проте структура трафіку сут-
тєво відрізняється. Так, для сайту Мінгагропо-

Рис. 6. Скріншот сайту з браузера Google
Chrome, 68.0.3440 версії

Рис. 5. Геолокація пошукових запитів ДепАгро Ірландії та ДепАгро США відповідно
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літики України головним джерелом надход-
жень користувачів із соціальних мереж є
Facebook (61,8 % від загального обсягу), друге
та третє місце поділили — YouTube та Twitter
(14,5 %), далі Instagram (5,9%). Щодо користу-
вачів соціальних мереж сайту ДепАгро
Ірландії, то їх розподіл виглядає наступним
чином: Twitter (57,9 % від загального обсягу),
Facebook (26,4%), YouTube (8,6%), Quora (7,2%).
У свою чергу структура користувачів соціаль-
них мереж сайту ДепАгро США є більш схо-
жою на Мінгагрополітики України, а саме:
Facebook (38,7 % від загального обсягу), Reddit
(29,1%), YouTube (16,6%), Twitter (7,8 %),
Pinterest (1,5%).

На наш погляд, також було б доцільно звер-
нути увагу на адресу сайту, а в ній на протокол
https (рис. 6). Згідно з політикою Google, ресур-
си без шифрування даних в цілях підвищення
безпеки, тобто без протоколу https, вже на те-
перішній час позначаються як зайти без безпеч-
ного підключення. В подальшому на таких сай-
тах буде видаватись попередження користува-
чу про небезпечність сайту. Всі сайти, які вхо-
дять в дослідження, окрім Мінгагрополітики
України, використовують протокол https.

 Варто також підкреслити, що в більшості
картинок на сайті Мінгагрополітики України
(рис. 7) відсутній тег "alt", який містить інфор-
мацію про зображення і допомагає роботам
розпізнавати картинки, а також уточнювати
інформацію про сторінку. На решті досліджу-
ваних сайтів, для більшості зображень теги "alt"
заповнені необхідною інформацією.

Далі в якості прикладу нами було проана-
лізуємо 10 останніх, на момент проведення дос-
лідження, сторінок з розділу "Новини" сайту
Мінагрополітики України, а саме: http://
www.minagro.gov.ua/uk/node/26214; … /26212;
…/26210; …/26209; …/26207; …/26206; …/26205;
…/26202; …/26187; …/26215: на текстових сто-
рінках, в яких наводиться інформація на конк-

ретну тематику, головний заголовок сторінки
не відповідає назві статті, що зменшує ранжу-
вання сторінки у пошуковій видачі а також
відповідність пошукового запиту до результа-
ту пошуку, тобто релевантність.

Щодо змістовного наповнення, нами було
досліджено інформацію подану на сайтах
Мінагрополітики України, ДепАгро Ірландії та
ДепАгро США [15—17]. Визначену структуру
сайту Мінагрополітики України для наочності
наведено на рисунку 8.

На відміну від сайту Мінагрополітики Ук-
раїни, структура сайтів ДепАгро Ірландії та
ДепАгро США є більш інтуїтивно зрозумілою
та, наш погляд, зручною. Так, кількість
підрозділів сайту ДепАгро Ірландії налічує
10 закладок, а саме: "Про нас", "Преса", "Пуб-
лікації", "Схеми", "Форми", "Законодавство",
"Тендери", "Ірландською", "Ag.Food.ie" та
"Зворотній зв'язок", ДепАгро США — 4, а саме:
"головна", "теми", "про агенство" та "медіа", за-
гальна кількість сторінок ДепАгро Ірландії
складається з 25, ДепАгро США — 33. Як вид-
но з рисунка 8, аналогічні показники сайту
Мінагрополітики України — 12 та 60.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аграрний сектор економіки формує продо-
вольчу, у визначених межах економічну, еколо-
гічну та енергетичну безпеку, забезпечує розви-
ток технологічно пов'язаних галузей національ-
ної економіки та створення соціально-економі-
чних умов сільського розвитку. Головним орга-
ном у системі центральних органів виконавчої
влади України, що забезпечує серед іншого й
формування та реалізацію державної аграрної
політики є Мінагрополітики, який серед іншого
відповідно до покладених на нього завдань за-
безпечує й впровадження сучасних інформац-
ійно-комунікаційних технологій, створення си-
стеми національних інформаційних ресурсів.

Рис. 7. Приклад html-розмітки зображення на сайті Мінагрополітики України
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У роботі за допомогою сервісу Google
PageSpeed Insights та онлайн-сервісів консал-
тингових компаній здійснено оцінку веб-сайту
Мінагрополітики як невід'ємної складової циф-
ровізації аграрного сектору України, а також
для порівняння проаналізовано веб-сайти ана-
логічних міністерств Ірландії та Сполучених
Штатів Америки.

Зроблено висновок щодо доцільності
підвищення швидкості завантаження сайту
Мінагрополітики України, як для ПК-версії,
так і для мобільної версії сайту. Зауважено

практично повну відсутність інтересу до сай-
ту Мінагрополітики з боку користувачів з
інших країн (майже 92% користувачів захо-
дять на сайт Мінагрополітики України з тери-
торії України), а також низький рівень приваб-
ливості даного сайту для користувача, що ха-
рактеризується незначним часом перебуван-
ня на ньому, а також невеликою кількістю пе-
реходів на внутрішні сторінки сайту. Відзна-
чено, що основними джерелами надходжень
користувачів із соціальних мереж є Facebook,
YouTube та Twitter.

Рис. 8. Структура сайту Мінагрополітики України
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На наш погляд, з метою підвищення без-
пеки  також було б доцільно для сайту
Мінагрополітики України використовувати
протокол https, крім цього сервіс Google
PageSpeed Insights визначає за необхідне
покращити зображення, що відображаєть-
ся на головній сторінці сайту, поліпшити
візуальне представлення документів кори-
стувачеві, шляхом об'єднання 23 наданих
файлів стилів на сайті Мінагрополітики Ук-
раїни в 1 великий файл, що дозволить змен-
шити кількість запитів на сервер, відтак
зменшиться навантаження на сервер. Крім
цього, пропонуємо переглянути структуру
сайту Мінагрополітики України в бік змен-
шення кількості закладок, а також необхі-
дних переходів для перегляду інформації,
що може спростити використання сайту для
користувача.

Подальші наукові дослідження з даної на-
укової проблематики повинні бути зосеред-
жені на функціональному аналізі інших
сайтів та сервісів, що використовуються або
можуть бути використані представниками
аграрного сектору в умовах цифровізації еко-
номіки.
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