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ВСТУП
Розвиток інформаційно�консультаційної

інфраструктури малого бізнесу в аграрній
сфері виробництва сприятиме зростанню еко�
номічної ефективності діяльності малих агро�
формувань, зміцненню їх соціально�економіч�
ного потенціалу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є розгляд основних напрямів

в процесі формування інформаційно�консуль�
таційної інфраструктури малого агробізнесу

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними напрямами в процесі формуван�

ня інформаційно�консультаційної інфраструк�
тури малого агробізнесу є такі:

— впровадження інформаційних технологій
в практику господарювання формувань мало�
го агробізнесу;

— створення комплексних інформаційно�
консультаційних центрів для обслуговування
малих структур господарювання на селі;

— формування мережі приватних інформа�
ційно�консультаційних бізнес�одиниць з надан�
ня послуг.

Останнім часом приходить розуміння того,
що важливу роль в розвитку малого бізнесу в
усіх галузях економіки, особливо в аграрному
секторі, відіграють інформаційні технології.
Інформаційні технології починають використо�
вуватись для отримання комерційної вигоди,
підвищення ефективності бізнесу. Під інфор�
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маційними технологіями при цьому розумієть�
ся система методів і способів збору, передачі,
накопичення, обробки, збереження, представ�
лення і використання інформації. До числа ос�
новних компонентів інформаційних технологій
можна віднести:

— збір даних або початкової інформації;
— обробка даних і отримання результатив�

ної інформації;
— передача результативної інформації для

прийняття на її основі ефективних управлінсь�
ких рішень.

Інформаційні технології реалізуються в ав�
томатизованому (електронному) і традиційно�
му (паперовому) вигляді. Ми вважаємо, що для
забезпечення ефективності розвитку малого
бізнесу в аграрній сфері необхідне впроваджен�
ня нових комп'ютерних інформаційних техно�
логій. Ці технології, з "дружнім" інтерфейсом
роботи користувача базуються на використанні
комплексів комп'ютерної техніки і телекомун�
ікаційних засобів передачі інформації. Інстру�
ментарієм нових інформаційних технологій є
один або декілька взаємопов'язаних про�
грамних продуктів.

Мета нових інформаційних технологій — от�
римання інформації, необхідної якості і у відпо�
відному вигляді. При цьому існують обмеження
на вартість обробки даних, трудомісткість про�
цесів використання інформаційних ресурсів,
надійність і оперативність процесу обробки
інформації, якість отриманої інформації.
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Інформаційна технологія передбачає на�
явність трьох основних компонентів: комплек�
су технічних засобів, систем управління ними і
організаційно�методичного забезпечення. За�
безпечення наявності цих компонентів сприяє
використанню так званих офісних пакетів ком�
плексних програмних систем, за допомогою
яких реалізуються основні технології управлін�
ня інформаційними ресурсами. До числа таких
технологій відносяться:

— технологія підготовки текстових доку�
ментів;

— технологія обробки фінансово�економі�
чної інформації і підготовка табличних доку�
ментів;

— технологія управління базами даних;
— технологія особистих інформаційних си�

стем. Ми вважаємо за доцільне створити і
здійснювати спеціальні програми навчання
підприємців, які працюють у сфері аграрного
виробництва і є суб'єктами малого бізнесу,
щодо оволодіння навичками використання у
своїй діяльності зазначених вище технологій
управління інформаційними ресурсами. На�
вчання за такими програмами можна організу�
вати за допомогою спеціалістів або створити
спеціальні курси при управліннях агропромис�
лового розвитку області і районів. Навчання на
курсах може бути платним або частково доту�
ватись за рахунок місцевих бюджетів.

Підвищенню ефективності оволодіння
підприємцями новими інформаційними техно�
логіями можуть сприяти приватні форми мало�
го інформаційного бізнесу, пов'язані з виготов�
ленням електронних інструкцій і керівництв з
зазначених тематик. До речі, такі бізнесові
структури можуть виготовляти електронні ке�
рівництва і з інших важливих тем, які є акту�
альними для малого бізнесу в аграрному сек�
торі. Початковий капітал для створення бізне�
су по виготовленню електронних керівництв
може скласти 300—500 $ США, реєстрація ді�
яльності на першому етапі не обов'язкова. Роз�
рахунки за послуги з клієнтами такого інфор�
маційного бізнесу можуть здійснюватись через
систему "vebМаnеу".

Досить дієвим інструментом формування
навичок володіння комп'ютерними технологі�
ями, на наш погляд, може бути організація
курсів дистанційного навчання. Вартість на�
вчання на таких курсах може складати 100—150
$ США на місяць. Витрати на організацію курсів
пов'язані з підтримкою сайту в Інтернеті і
здійсненням реклами (це не більше 100—150 $
США на місяць) і заробітною платою викла�
дачів. Ми пропонуємо також звернути увагу на

такий напрям розвитку малого інформаційно�
го бізнесу, як діяльність по організації курсів
дистанційного навчання [2].

До числа інформаційної діяльності, яка та�
кож може складати основу створення само�
стійного малого бізнесу, ми відносимо створен�
ня відео курсів і аудиолекцій для підприємців
аграрного сектора. Продукція і послуги цього
бізнесу можуть використовуватись як керівни�
ками малих агроформувань, так і спеціаліста�
ми різного профілю (агрономами, зоотехніка�
ми, ветеринарами, бухгалтерами, економіста�
ми тощо). Для виготовлення такої продукції
потрібна мінімальна технічна оснащеність.

Розвиток інформаційних технологій дозво�
ляє створити комплексні інформаційно�кон�
сультаційні центри для обслуговування малих
структур господарювання на селі. Вважаємо,
що такі центри мають бути створені в кожному
районі області. В основу створення центрів
можуть бути покладені різні організаційно�
правові форми: товариства з обмеженою відпо�
відальністю, госпрозрахункові бізнес�одиниці,
кооперативні формування, дочірні підприєм�
ства і філії, підприємства із змішаною формою
власності, інші. Головним принципом діяль�
ності таких центрів повинен стати принцип са�
моокупності, отже послуги центру мають бути
платними.

Напрямами діяльності комплексного ін�
формаційно�консультаційного центру можуть
стати:

— забезпечення консультаціями з госпо�
дарської і технологічної діяльності приватних
підприємств і підприємств малого бізнесу в аг�
рарному секторі;

— забезпечення консультаціями по бухгал�
терському обліку і господарському праву;

— ведення бухгалтерського обліку в малих
підприємницьких формуваннях аграрного сек�
тора;

— надання допомоги в реєстрації і юридич�
ному супроводженні діяльності формувань ма�
лого бізнесу в агарному секторі виробництва;

— представлення і захист інтересів малих
агроформувань у господарських судах і конт�
ролюючих органах;

— оцінка майна і земельних ділянок;
— надання аудиторських послуг;
— сприяння впровадженню комп'ютерних

технологій;
— надання послуг з бізнес�планування,

бюджетування, моделювання бізнес�процесів
тощо.

На початку функціонування комплексного
інформаційно� консультаційного центру ос�
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новними видами діяльності будуть консуль�
тації по бухгалтерському обліку і юридично�
му супроводженню малих агробізнесових
структур, на другому етапі з'явиться мож�
ливість надання дорадницьких послуг і послуг
оцінщиків; третій етап розвитку центру може
бути пов'язаним з включенням у сферу діяль�
ності посередницьких послуг і відкриття
відділу досліджень і розробок [1].

Консультації центру передбачається нада�
вати в трьох видах: усні, письмові (за бажан�
ням клієнта), електронні (з використанням і
створенням VЕВ�сторінки).

Комплекс послуг першого етапу діяльності
центру видається нам наступним:

— ведення бухгалтерського обліку та юри�
дичне супроводження — для підприємств ма�
лого бізнесу, яким не потрібен постійних бух�
галтер і юрист в штаті. Використання подібної
договірної форми на ці послуги дозволить ма�
лим формуванням знизити витрати, які пов'я�
зані з заробітною платою бухгалтеру та юрис�
ту. Зазначена послуга включає в себе складан�
ня та здачу фінансово та статистичної звітності
в податкові органи та органи соціально стра�
хування, перевірку та складання різних дого�
ворів між суб'єктами господарювання, пред�
ставлення інтересів малих формувань у конт�
ролюючих та дозвільних органах [1].

Представлення інтересів малих підприєм�
ницьких структур аграрного сектора в госпо�
дарському суді, ця послуга включає в себе: про�
ведення ридичного, економічного, тактичного,
психологічного аналізів ситуації з наступними
узагальненнями;

— підготовку і подачу документів для су�
дового вирішення;

— участь і виконання представницьких
функції при розгляді справи;

— участь у виконавчому судочинстві;
— розробка схем оптимізації оподаткуван�

ня з наданням письмового звіту.
Переший етап функціонування центрів буде

розгортатись протягом 2009—2010 років. Дру�
гий етап формування та розвитку центрів може
зайняти період часу з 2010 по 2011 роки (надан�
ня дорадницьких послуг і послуг оцінщиків),
третій етап (2011—2012 роки) — відкриття
відділу посередницьких послуг і відділу дослі�
джень і розробок.

В якості каналів просування послуг центру
можуть бути використані: реклама в місцевих
засобах масової інформації і Іntегnet, розпов�
сюдження рекламних листків на послуги з їх
переліком і деталізацією [3].

Для підвищення якості надання послуг цен�

трам необхідно постійно підвищувати профе�
сійний рівень співробітників, з цією метою слід
передбачити створення і розширення спеціалі�
зованих бібліотек, постійну підписку на періо�
дичні бухгалтерські та юридичні видання, під�
бору законодавчої бази, створення електрон�
ної бібліотеки центру.

Ризики зниження ефективності роботи про�
понованих центрів, можуть бути зумовлені на�
ступними факторами:

— недосконалістю існуючого господарсь�
кого законодавства, щодо діяльності центрів;

— нестабільністю податкового законодав�
ства;

— можливістю затримки початку розвитку
нових напрямів інформаційно�консультаційних
послуг;

— важкістю точної оцінки якості надаваних
послуг;

— недостатністю професійної підготовки
співробітників центрів;

— можливістю невірного вибору послуг і
помилок в ціновій політиці;

— іншими.
З метою зниження ризиків центри можуть

здійснювати такі заходи: розробка ефективно�
го підходу до формування і розподілу фонду
оплати праці;

— розробка та використання чітко складе�
ної системи контролю якості послуг, що нада�
ються;

— розробка фінансової стратегії, метою
якої є забезпечення своєчасної оплати послуг;

— вироблення внутрішньої податкової по�
літики;

— підбір кваліфікованих співробітників та
підвищення їх професійного рівня;

— розробка та реалізація програми марке�
тингових заходів;

— вироблення внутрішньої податкової по�
літики;

— вироблення внутрішньої податкової по�
літики.

Одночасно зі створенням комплексного ін�
формаційно�консультаційних центрів у інфра�

Показники Приватний 
консультативний Центр 

Центр пошуку 
інформації 

Стартовий капітал $ США 0-2500 0-400 
Прибуток до сплати 
податків, тис. грн. від 5,0 і вище 2,5-5,0 

Кількість працівників, 
чол. 1  - 5  1  - 3  

Коло клієнтів малі агроформування, 
приватні особи 

широке коло 

Строк окупності 1 - 6 місяців 1 - 2 місяці 

Табл. 1. Параметри створення нових форм
інформаційної інфраструктури малого

аграрного бізнесу
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структурі малого аграрного бізнесу може фор�
муватись мережа більш дрібних інформаційно�
консультаційних одиниць вужчої спеціалізації,
таких як приватні консультаційні центри, цен�
три пошуку інформації та інші.

У табл. 1 наведені окремі параметри, які
пов'язані зі створенням приватних консуль�
таційних центрів і центрів пошуку інформації
[2].

Засновниками приватних консультативних
центрів у аграрному секторі можуть бути спе�
ціалісти і керівники всіх рівнів управління, які
з тих чи інших причин припинили свою діяль�
ність в підприємствах і мають великий профес�
ійний досвід роботи, а також володіють цінною
інформацією, якою не володіє більшість інших
громадян, які виявили бажання організувати
свій власний малий бізнес. Приватні консуль�
таційні центри можуть надавати різні види
інформаційних послуг, у тому числі і опера�
тивні та телефонні консультації [1].

Ще одним напрямом діяльності приватних
консультаційних центрів може бути постійне
інформаційне обслуговування клієнтів. Ідея
цієї форми обслуговування проста і досить ак�
туальна. Центр укладає договори з певною
кількістю малих бізнесових структур, наприк�
лад, на бухгалтерське, юридичне чи інше інфор�
маційне обслуговування. До речі, спеціалізація
обслуговування і консультування підприємців
може бути досить різноманітною:

— бухгалтерські послуги, фінансова та ста�
тистична звітність, аудит;

— юридичні послуги;
— маркетингові послуги;
— складання різних видів планів;
— налаштування зв'язків з іншими підпри�

ємствами, пошук партнерів;
— підготовка договорів, угод, зустрічей,

тощо;
— надання зооветеринарних та агрономіч�

них консультацій тощо.
Основна мета діяльності центрів з пошуку

інформації міститься в їх назві. Укладання до�
говору на здійснення роботи центру по пошу�
ку інформації здійснюється за наступним сце�
нарієм:

— оцінюється складність замовлення, час,
необхідний для його виконання, уточнюються
джерела пошуку інформації;

— погоджуються з клієнтом строки вико�
нання замовлення і його вартість, обговорюєть�
ся розміри передоплати (не менше 50% вартості
замовлення);

— здійснюється пошук інформації;
— оформлюється результати роботи в ого�

вореній з клієнтом формі. Результати роботи
можуть надаватись у вигляді: каталогів пере�
вірки посилань за темою, яка цікавить клієнта,
з коментарем за кожним посиланням (це ро�
биться, коли пошук інформації здійснюється в
мережі Інтернет, або періодичних виданнях);
підбірок інформації на задану тему; періодич�
них поглядів засобів масової інформації, підго�
товленого аналітичного матеріалу за темою
(можливо у формі звіту).

У своїй діяльності центри пошуку інфор�
мації встановлюють досить низькі ціни на свої
послуги, вони діють в період формування
клієнтської бази і накопичення досвіду робо�
ти. Потім, з підвищенням якості надання по�
слуг, ціни на послуги можуть зростати.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи викладені вище пропозиції,

ми можемо зробити наступний висновок: фор�
мування інформаційно�консультаційної інфра�
структури малого бізнесу в аграрній сфері ви�
робництва потребує створення комплексної
системи інформаційного обслуговування, яка
включає в себе мережу різних форм організації
інформаційного бізнесу (комплексні інформа�
ційно�консультаційні центри, приватні кон�
сультаційні центри, приватні інформаційні цен�
три, бізнесові структури з виробництва різних
видів інформаційної продукції, курси тощо),
що грунтуються на використанні нових інфор�
маційних технологіях, у тому числі і в малих
господарських формуваннях аграрного секто�
ру. Основне завдання функціонування зазна�
ченої мережі — це сприяння підвищенню ко�
мерційної ефективності функціонування мало�
го бізнесу в аграрному секторі економіки дос�
ліджуваного регіону.
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