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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На теперішній час в економіці України від�

буваються глибокі структурні перетворення, по�
в'язані із політичним та соціально�економічними
трансформаціями, що не оминуло і сільське гос�
подарство. Децентралізація влади, зміни пріори�
тетів зовнішньоекономічної діяльності, інфля�
ційні процеси, зміни в оподаткуванні та інші чин�
ники здійснюють як прямий, так і опосередкова�
ний вплив на сільськогосподарських товарови�
робників та сільських жителів. Вони змушені
швидко реагувати та пристосовуватись до таких
перетворень, аби підтримувати ефективність сво�
го господарювання на належному рівні. Знахо�
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У статті досліджено особливості становлення та розвитку інформаційно�консультаційного забезпечення в
сільському господарстві України. Розглянуто організаційну структуру ринку сільськогосподарських інформацій�
но�консультаційних послуг за основними суб'єктами їх надання, здійснено їхній порівняльний аналіз, визначено пе�
реваги та недоліки кожного з них. Окреслено засади організації ефективного інформаційно�консультаційного за�
безпечення в сільському господарстві. Сформовано критерії оцінювання результативності та ефективності надання
інформаційно�консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню, що доз�
волить здійснювати контроль за їх виконанням, покращувати їх якість та ефективність, визначати пріоритетні на�
прями майбутньої інформаційно�консультаційної діяльності. Зроблено висновки про необхідність державної підтрим�
ки та застосування системного підходу до формування єдиної мережі інформаційно�консультаційного забезпечення
сільського господарства задля підвищення його ефективності.

The peculiarities of formation and development of information and advisory support of agricultural sector in Ukraine
are studied in the article. The organizational structure of the market for agricultural information and advisory services
is considered in regard of their provision subjects, their comparative analysis is conducted, and the advantages and
disadvantages of each are identified. The conceptual grounds for the organization of effective information and advisory
support in agriculture are outlined. The criteria for evaluating effectiveness and efficiency of agricultural information
and advisory services to agricultural producers and rural population are offered, that can be used for monitoring their
implementation, for improvement of their quality and efficiency, for identifying priority areas of future information and
advisory activities. It is concluded that the state support and the system approach application to the development of a
single network of information and advisory support of agriculture are necessary in order to increase its efficiency.
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дячись у певній територіальній віддаленості від
адміністративних центрів, де приймаються го�
ловні управлінські рішення, здійснюються нау�
кові дослідження, розташовані постачальники
засобів виробництва та переробні підприємства,
вони постійно відчувають обмеженість в інфор�
мації. Тому питання організації ефективного
інформаційно�консультаційного забезпечення
сільського господарства, що сприяло б усунен�
ню інформаційного вакууму між сільгоспвироб�
никами, з одного боку, та науково�дослідними ус�
тановами, державними органами, споживачами
та іншими суб'єктами ринкової інфраструктури,
з іншого — є доволі актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні засади здійснен�
ня інформаційно�консультаційного забезпе�
чення сільського господарства широко пред�
ставлено в працях багатьох українських та за�
рубіжних вчених, зокрема: М.Ф. Безкровного,
О.М. Бородіної, О.А. Галича, С.М. Григор'єва,
Т.П. Кальної�Дубінюк, О.П. Недбалюка; Д.С. Алєк�
санова, А. Ван ден Бана, В.М. Кошелєва,
Б.С. Сивреса та ін. Розвиток інформаційно�кон�
сультаційної діяльності а аграрному секторі
України проаналізовано такими вітчизняними
дослідниками, як: І.М. Криворучко, М.Ф. Кро�
пивко, Р.Я. Корінець, І.П. Кудінова, М.І. Лоба�
нов, В.В. Самсонова, Р.М. Шмідт. Однак про�
блема організації високоефективного інформа�
ційно�консультаційного забезпечення сільсь�
кого господарства, що сприяло б розвитку га�
лузі та покращенню рівня життя в сільській
місцевості, залишається невирішеною.

ЦІЛІ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Дослідити сучасний стан організації інфор�

маційно�консультаційного забезпечення
сільського господарства, визначити його недо�
ліки та сформулювати засади його ефективно�
го функціонування в контексті його розвитку
як системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування суб'єктів надання сільськогос�
подарських інформаційно�консультаційних по�
слуг в Україні розпочалося з часів здобуття не�
залежності. Вони відіграли значну роль у забез�
печенні процесів приватизації та роздержав�
лення землі і майна, становленні фермерства,
реформуванні колишніх колгоспів і радгоспів
у ринкові організаційні утворення [5]. Більш
стрімкого розвитку інформаційна�консульта�
ційне обслуговування сільгоспвиробників на�
було із прийняттям Закону України "Про
Сільськогосподарську дорадчу діяльність" від
17 червня 2004 року [11] та завдяки Державній
цільові програмі сільськогосподарської дорад�
чої діяльності на період до 2009 року [3]. Од�
нак, зважаючи на хаотичність та багатовек�
торність створення сільськогосподарських
інформаційно�консультаційних служб в Ук�
раїні, сформувалось декілька їх організаційно�
правових моделей [1, с. 48], що відрізняються
за формами власності, джерелами фінансуван�
ня, підходами до роботи з клієнтами, організа�
ційною структурою та іншими критеріями. Се�
ред суб'єктів надання інформаційно�консуль�

таційних послуг в сільському господарстві
можна виділити:

— сільськогосподарські дорадчі служби,
дорадників та експертів�дорадників, які мають
фахову підготовку, одержали кваліфікаційні
свідоцтва та внесені до відповідного Реєстру
(станом на 1 жовтня 2016 р зареєстровано 74,
749 та 777 відповідно) [8]. Вони функціонують
як громадські організації, кооперативи, у
складі наукових установ чи вищих навчальних
закладів тощо. З 2003 року об'єднуються На�
ціональною асоціацією сільськогосподарських
дорадчих служб України;

— Регіональні центри наукового забезпе�
чення агропромислового виробництва Націо�
нальної академії аграрних наук України;

— комерційні агроконсалтингові фірми.
Аналізуючи результати їх діяльності, мож�

на зробити висновок, що кожна із моделей має
свої переваги та недоліки (табл. 1). Більшість
сільськогосподарських дорадчих служб виник�
ло за підтримки міжнародної технічної допо�
моги. На жаль, після завершення донорських
проектів більшість створених служб припини�
ло або скоротило свою інформаційно�консуль�
таційну діяльність [10, с. 13]. Це було пов'яза�
но, по�перше, із прогалинами у розумінні за�
рубіжними партнерами специфічних українсь�
ких умов та потреб у інформаційно�консуль�
таційній допомозі. По�друге, українські
сільськогосподарські виробники ще не готові
або не мають змоги сплачувати за інформацій�
но�консультаційні послуги. По�третє, у
більшості регіонів України дорадчі служби з'я�
вились до того моменту, коли на державному
рівні було визнано їх значущість. Більш жит�
тєздатними виявилися сільськогосподарські
дорадчі служби, створені за ініціативою та за
кошт українських вчених та сільськогоспо�
дарських виробників, у тому числі на базі аграр�
них університетів. Серед них інформаційно�
консультаційний центр "Агро�Таврія" при Тав�
рійському державному агротехнологічному
університеті, регіональний інформаційно�кон�
сультаційний центр при Асоціації фермерів
Київської області та інші. Вони здійснюють
свою діяльність на госпрозрахунковій основі.
Однак, це не виключає одержання коштів з дер�
жавного та місцевого бюджетів при виконанні
робіт, передбачених державними та обласни�
ми цільовими програмами, направленими на
розвиток сільського господарства регіону.

Починаючи з 2007 року, в межах Держав�
ної цільової програми розвитку українського
села на період до 2015 р. [2] у частині підтрим�
ки дорадництва розпочато фінансування соціа�
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льно�спрямованих сільськогосподарських до�
радчих послуг, що мало б сприяти стрімкому
розвитку інформаційно�консультаційної діяль�
ності. На жаль, через невідпрацьований ме�
ханізм надання та контролю за використанням
державних цільових коштів на цей вид діяль�
ності, навіть ті незначні суми, що були виділені,
не були освоєні (рис. 1). У 2011 р. та з 2013 р.
кошти на державну підтримку сільськогоспо�
дарських дорадчих служб не виділялися. Зага�
лом, на вказану мету за цією програмою фак�
тично було використано 10,2 млн грн. бюджет�
них коштів, або 10,5% від прогнозного обсягу
(97,3 млн грн.), що не сприяло належному на�

данню дорадчими службами послуг
з ефективного ведення сільськогос�
подарського виробництва малими
агроформуваннями, впровадженню
нових технологій, новітніх досяг�
нень науки і техніки та підвищенню
конкурентоспроможності продукції
[7].

Другим потужним суб'єктом
здійснення інформаційно�консуль�
таційної діяльності в сільському гос�
подарстві є Національна академія аг�
рарних наук України, яка володіє
значним науковим потенціалом та
банком наукової продукції [6, с.
343]. З 1998 р. в її структурі функці�

онують Центри наукового забезпечення агро�
промислового виробництва задля того, щоб
науково�консультаційні послуги та інформація
були доступні і безкоштовні для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності і населення. Ре�
гіональні центри створені на базі обласних до�
слідних установ, а також підрозділів наукових
установ, які розміщені в регіонах. Зважаючи на
те, що діяльність Національної академії аграр�
них наук асигнується з держбюджету, Центри
наукового забезпечення АПВ НААН України
за своїм статусом не мають права брати участь
у тендері на отримання бюджетних коштів на
здійснення сільськогосподарської дорадчої
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Рис. 1. Обсяг надання та використання коштів
із держбюджету на соціально7спрямовані

сільськогосподарські дорадчі послуги
Джерело: [7, с. 34; 10, с. 12].

Таблиця 1. Переваги та недоліки здійснення інформаційно7консультаційної діяльності
в сільському господарстві її суб'єктами

Джерело: сформовано автором на основі оцінки статистичних показників, власного спостереження, анкетного опитування
суб'єктів та об'єктів інформаційно�консультаційної діяльності в сільському господарстві.
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діяльності. Тому з числа провідних науковців у
регіональних Центрах наукового забезпечен�
ня АПВ створюються громадські організації з
надання соціально�спрямованих сільськогос�
подарських дорадчих послуг. Однак, як і Цен�
три наукового забезпечення АПВ, вони нада�
ють послуги стосовно профільних питань про�
відної наукової установи Центру та не охоплю�
ють інші питання, які можуть цікавити сільсько�
господарських виробників та сільських жи�
телів.

Третім суб'єктом надання інформаційно�
консультаційних послуг є комерційні агрокон�
салтингові фірми. Вони займають доволі не�
значну частку ринку інформаційно�консульта�
ційних послуг у сільському господарстві, ос�
кільки надають їх на платній основі, що дорого
вартує для багатьох суб'єктів господарювання
на селі. Приватні агроконсалтингові фірми не
є суб'єктами дорадчої діяльності, тому згідно
із законодавством не можуть брати участі у
конкурсі на надання соціально�спрямованих
сільськогосподарських дорадчих послуг. Про�
те вони і самі не зацікавлені у здійсненні без�
коштовної інформаційно�консультаційної
діяльності, тому їх послуги не орієнтовані на
задоволення потреб сільського населення, а
тільки сільськогосподарських виробників, при�
чому переважно великих.

Отже, інформаційно�консультаційне забез�
печення сільського господарства в Україні до�
нині ще не сформувалось як система, не впро�
ваджено єдиного організаційно�економічного
механізму її функціонування, не відпрацьова�
но дієздатної процедури її підтримки з боку
держави, в тому числі фінансової. Недооцінка
владою ролі та значення інформаційно�кон�
сультаційної діяльності гальмує її розвиток і,
як насідок, стримує підвищення прибутковості
аграрного сектора та зростання рівня добро�
буту сільського населення. Дана проблема мала
б бути вирішена завдяки створенню Національ�
ного центру сільськогосподарського дорадниц�
тва та обласних (регіональних) сільськогоспо�
дарських дорадчих служб з їх районними
відділами, згідно Розпорядженням КМУ "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції формування державної системи
сільськогосподарського дорадництва на період
до 2015 р." [9], яка мала б об'єднати і Міністер�
ство аграрної політики, і Національну акаде�
мію аграрних наук, і Національну асоціацію
сільськогосподарських дорадчих служб та вже
існуючі інформаційно�консультаційні служби
різних організаційно�правових форм, що б доз�
волило привести їх до єдиного формату. Ство�

рення ефективної та надійної системи інфор�
маційно�консультаційного забезпечення сіль�
ськогосподарських виробників із її представ�
ництвами на національному, обласних, район�
них та селищних рівнях дозволить охопити соц�
іально�спрямованими дорадчими послугами
90% суб'єктів господарювання на селі, сільсько�
го населення та сільських громад [11, с. 300].

 Розбудова системи інформаційно�консуль�
таційного забезпечення сільського господар�
ства згідно Статті 404 Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом є також
невід'ємною складовою євроінтеграційного
процесу [10, с. 14]. Її нерозвиненість знижує
конкурентоспроможність вітчизняного аграр�
ного малого та середнього бізнесу на євро�
пейському та світовому ринках. Тому важливо
не просто завершити формування системи
інформаційно�консультаційного забезпечення
сільського господарства, а зробити її макси�
мально ефективною. Адже погано працюючі
інформаційно�консультаційні служби — це
лише додатковий канал викачування коштів із
аграрного сектора, в той час як гарно працюю�
ча служба сприяє розвитку галузі.

Головними засадами організації ефективної
інформаційно�консультаційної діяльності є:

— відповідність її напрямів, методів та за�
ходів цілям аграрної політики держави;

— відповідність результатів інформаційно�
консультаційної діяльності завданню росту
національного доходу країни та максимізації
суспільного ефекту;

— зацікавленість сільгоспвиробників у по�
слугах інформаційно�консультаційних служб
та розширенні їхнього переліку;

— зацікавленість самих служб у досягненні
зазначених вище результатів та в одержані ви�
годи не тільки безпосередньо їхніми клієнта�
ми, але й економіки країни загалом;

— зацікавленість регіонів в розвитку служб
на їхніх територіях;

— результативність створення та роботи
служби з позиції бюджету всіх рівнів (націо�
нального, місцевого, районного);

— зацікавленість у співробітництві із нау�
ково�дослідними установами, проектними
інститутам, дослідними господарствами і стан�
ціями, освітніми установами та посередництві
між ними і сільськогосподарськими товарови�
робниками.

Формуючи національну систему інформа�
ційно�консультаційного забезпечення сільсь�
кого господарства доцільно включити до її
складу вже функціонуючі служби, які мають
досвід такої діяльності та є ефективними, що є
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значно дешевше, ніж створити нову службу
(якщо такі є в певній області чи районі). З ме�
тою диференціації ефективних та малоефек�
тивних служб варто визначити ряд критеріїв,
за якими їх можна розрізняти. Виконання
інформаційно�консультаційних заходів та їх
вплив на сільське господарство можна оцінити
за критеріями результативності та ефектив�
ності (рис. 2).

Результативність — це підтвердження
здійснених інформаційно�консультаційних за�
ходів та їх короткостроковий аналіз за допо�
могою кількісних та якісних показників. До
перших відносяться: кількість проведених за�
ходів (семінарів, консультацій, демонстрацій,
днів поля і т.д.) та їх учасників, кількість підго�
товлених та розповсюджених інформаційних
видань (брошур, інформаційних листків, жур�
налів і т.д.), понесені затрати та (у випадку на�
дання платних послуг) одержані доходи тощо.
Джерелами інформації таких даних є: акти ви�
конаних робіт, журнали обліку наданих кон�
сультацій, інформаційні звіти, кошториси та
інша внутрішня та бухгалтерська документація
інформаційно�консультаційної служби. Якість
наданих інформаційно�консультаційних по�

слуг вимірюється рівнем задоволення їх одер�
жувачів, зміною їх ставлення до сільськогос�
подарської інформаційно�консультаційної
служби, обсягом одержаних знань і навичок та
можливістю їх практичного застосування, ва�
гомістю допомоги дорадників у вирішенні со�
ціально�економічних проблем сільськогоспо�
дарських товаровиробників та сільського насе�
лення і ін. До методів збору інформації щодо
якості наданих послуг відносяться: опитуван�
ня, в тому числі з використанням анкет, особи�
сто чи по телефону; різного роду анкетування
(розіслані/роздані та зібрані анкети; анкети,
заповнені респондентами в кінці заходів та ін.);
спостереження; робота в групах; публічні слу�
хання тощо.

Оцінка ефективності сільськогосподарсь�
кої інформаційно�консультаційної служби
може мати два рівні: внутрішній та зовнішній.
Внутрішня ефективність базується на самомо�
ніторингу служби. Вона відображає рівень кад�
рового та технічного забезпечення, фінансову
стабільність служби, раціональне використан�
ня бюджетних коштів, правильність вибраних
методів роботи тощо. Зовнішня ефективність
сільськогосподарської інформаційно�консуль�

Рис. 2. Критерії оцінювання інформаційно7консультаційної діяльності
в сільському господарстві

Джерело: складено автором.
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таційної діяльності вимірюється її впливом на
підвищення ефективності сільськогосподарсь�
кого виробництва та розвиток сільських тери�
торій. На відміну від результативності, ефек�
тивність не може бути визначена під час чи од�
разу після завершення надання інформаційно�
консультаційних послуг, оскільки вона оцінює
довготерміновий ефект. Аби відокремити вплив
інших факторів на підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва необхід�
но порівнювати результати господарювання
сільгоспвиробників до співпраці з інформацій�
но�консультаційними службами та в динаміці
у період користування їхніми послугами або
тих, що користуються та не користуються та�
кими послугами. Показниками, що повинні
підлягати моніторингу, являються: урожай�
ність сільськогосподарських культур, продук�
тивність тварин, валова продукція сільського
господарства, собівартість продукції, рівень
товарності, рівень рентабельності, рівень опла�
ти праці, рівень сукупних реальних доходів,
поточне споживання на одну людину та ін. Дже�
релами інформації можуть бути дані одержані
безпосередньо від сільськогосподарських това�
ровиробників, бухгалтерська та економічна
звітність із Управлінь агропромислового роз�
витку тощо. Основним методом для визначен�
ня ефективності інформаційно�консультацій�
ної діяльності є економіко�соціологічні дослі�
дження.

В умовах, коли служба приносить від'ємний
результат, у зв'язку із помилково обраними
завданнями, важливо виокремити ті види по�
слуг, що є доречними та ефективними, та роз�
вивати їх, а також переглянути напрями та ме�
тоди своєї діяльності.

ВИСНОВКИ
Узагальнення вищевикладеного дає підста�

ви зробити висновок, що кожен із суб'єктів
здійснення інформаційно�консультаційної
діяльності займає свою нішу і має перспективи
розвитку. Однак, лише консолідованими зуси�
ллями та за умов державної підтримки вони ма�
тимуть змогу задовольнити всі потреби сіль�
ськогосподарських виробників та сільського
населення в інформаційно�консультаційних
послугах. Формування єдиної мережі інформа�
ційно�консультаційного забезпечення сільсь�
кого господарства обумовить концентрацію
матеріальних, наукових, інформаційних та кад�
рових ресурсів, а також мінімізує витрати на її
утримання. Крім того, використання єдиного
науково�методичного підходу для оцінювання
попиту на інформаційно�консультаційні послу�

ги, кількості і якості їх надання, ефективності
виконання планів і програм інформаційно�кон�
сультаційних заходів дасть можливість відсте�
жувати та узагальнювати їх результативність
та ефективність на загальнонаціональному
рівні, що сприятиме удосконаленню плануван�
ня інформаційно�консультаційної діяльності в
сільському господарстві, підвищенню ефектив�
ності її реалізації, а також слугуватиме обгрун�
туванням її бюджетного забезпечення.
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