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Постановка проблеми. Сучасний рівень інформаційно- 
консультаційного забезпечення фермерських господарств характе
ризується відсутністю надійних джерел інформації про ринкове се
редовище, про інновації в галузі сільськогосподарського виробницт
ва, що призводить до ізольованості їх від зовнішнього середовища і 
створює бар'єри на шляху входження в ринкову систему. Недостат
ність інформації обмежує конкурентні переваги, лімітує можливості 
ефективного використання виробничих ресурсів фермерського гос
подарства та заважає укладанню угод. Досить часто через недосто- 
вірність інформації фермер неспроможний захистити свої інтереси. 
Ці чинники спонукають до організації якісно нової регіональної сис
теми інформаційно-консультаційного забезпечення фермерів як пе
рспективних господарів на селі.

У розвинутих країнах поширеними є спеціальні служби, до яких 
фермер завжди може звернутись і отримати необхідну інформацію,
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що стосується виробництва та реалізації продукції, постачання за- 
собів виробництва і скористатись консультаційними послугами. В 
процесі економічного зростання функції консультаційних служб дещо 
змінились і сьогодні вони, крім допомоги в підвищення ефективності 
виробництва, беруть участь в розвитку зеленого туризму, здійсню- 
ють екологічний консалтинг [4]. Зважаючи на доцільність, незапере- 
чну необхідність та ефективність діяльності таких структур, роблять- 
ся перші кроки у напрямі створення вітчизняної інформаційно- 
консультаційної і впроваджувальної служби, яка в Україні називаєть- 
ся дорадчою. На сьогодні функціонують в основному структури, які 
сформовані за фінансової та консультаційної підтримки іноземних 
проектів, а також рядом комерційних компаній, що надають консуль- 
таційні послуги, однак, вони поки що доступні не всім фермерам 
зважаючи на їх незадовільне фінансове становище.

Метою дослідження є обґрунтування організаційно-економіч- 
них пропозицій щодо удосконалення механізму інформаційно- 
консультаційного забезпечення фермерських господарств регіону. 

Результати досліджень. Невеликі приватні, фермерські й 
особисті селянські господарства найбільше потребують науково- 
консультаційних послуг, здебільшого науково-просвітницького хара- 
ктеру без відриву від виробництва. Їх незначні розміри не дозволя- 
ють утримувати повний штат спеціалістів різних галузей, що вимагає 
від власників господарств самостійно володіти знаннями з технології 
виробництва, агробізнесу, менеджменту, маркетингу та ін., однак 
деякі з них взагалі не мають сільськогосподарської освіти. Консуль- 
таційна допомога також потрібна і великим за розмірами підприємс- 
твам, в т. ч. великим фермерським господарствам, зокрема, у сфері 
застосування нових технологій, складання і реалізації інвестиційних 
проектів, підвищення якості й розширення асортименту продукції 
тощо. Однак, великі сільськогосподарські підприємства мають біль- 
ше можливостей як для залучення до діяльності необхідних спеціа- 
лістів, так і для співпраці з науковими установами, навчальними за- 
кладами та приватними консалтинговими компаніями. Зважаючи на 
це, важливим є формування наближеного, насамперед, до малих та 
середніх сільськогосподарських товаровиробників інституту посере- 
дників між наукою і виробництвом (рис. 1).

Вирішувати проблему недостатнього інформаційного забезпе- 
чення фермерів регіону необхідно одночасно у двох напрямах: по- 
перше, поглибити співпрацю фермерів з існуючими організаціями, 
що надають інформаційні та консультаційні послуги; по-друге, ство- 
рити спеціальну службу, яка стане певним координаційним центром 
спрямування роботи наукових, інформаційних, сервісних, постача
льницьких структур для підвищення рівня інформаційно-консуль
таційного обслуговування фермерів. Такий підхід дозволить сфор
мувати ринкову систему розповсюдження інформації та знань серед
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фермерів, акумулюючи ресурси навчальних закладів, наукових 
установ, органів державного управління, громадських організацій та 
приватних консалтингових структур.
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Рисунок 1. Схема інформаційно-консультаційного забезпечення
АПК регіону

Джерело: власні дослідження.

Перший напрям полягає у тому, щоб організувати на вигідних 
для обох сторін умовах і поглибити взаємозв’язки фермерів та прое
ктних, науково-дослідних, навчальних і комерційних організацій, що 
надають інформаційно-консультаційні послуги. В процесі становлен
ня ринкової економіки та розвитку різних форм господарювання на 
селі, необхідність і роль таких організацій незаперечна і постійно 
зростає. Але разом з тим спостерігається незадовільна якість та від
повідність пропонованих послуг потребам і вимогам сучасних фер- 
мерів-підприємців та інших сільськогосподарських товаровиробників. 
Тому виникає необхідність спрямувати діяльність інформаційно- 
консультаційних організацій в русло запитів фермерів і наблизити їх 
діяльність до умов кожного району та конкретних проблем кожного 
господарства.

Другий напрям має реалізуватись шляхом створення, відповід
но до Концепції становлення і розвитку мережі сільськогосподарсь
ких дорадчих служб в Україні та Закону України “Про сільськогоспо
дарську дорадчу діяльність” [1], Житомирської аграрної дорадчої 
служби - основного елемента системи інформаційно-консуль
таційного забезпечення малого та середнього агробізнесу, в т. ч. 
фермерських господарств, розміщених на території радіоактивно за
бруднених районів області. Діяльність даної служби повинна спря
мовуватись на вивчення проблем розвитку та організацію задово
лення потреб в інформаційних ресурсах, консультаціях та порадах 
приватних підприємств, фермерських господарств та особистих се
лянських господарств. Мета Житомирської АДС - сприяти станов
ленню прибуткових, конкурентоспроможних фермерських госпо
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дарств, приватних підприємств малого і середнього бізнесу в сільсь- 
кій місцевості та відродженню сільських громад шляхом наданий 
консультаційної підтримки, інформаційного забезпечення та органі
зації навчання.

З врахуванням регіональних особливостей, оптимізації зон дія
льності та максимального задоволення потреб фермерів та приват
них землевласників в інформаційно-консультаційних послугах про- 
понується сформувати триступеневу систему інформаційно- 
консультаційного забезпечення фермерських господарств Житомир; 
ської області. Вона буде представлена центральним офісом Жито
мирської аграрної дорадчої служби в обласному центрі, трьома регі- 
ональними інформаційно-консультаційними центрами та низкою ра- 
йонних інформаційно-консультаційних пунктів як структурних підроз
ділів (рис. 2).

У результаті дослідження природнокліматичних, економічних, 
екологічних умов та транспортного сполучення виявлено доцільність 
створення трьох регіональних консультаційних центрів, які найбільш 
раціонально розмістити: Північний ІКЦ – в Коростенському, Центра
льний ІКЦ – в Житомирському та Південний ІКЦ – в Бердичівському 
районах. Так, Північний ІКЦ буде обслуговувати 9 північних районів 
області, що знаходяться в зоні Полісся та віднесені до І-ІV зон ра
діоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 
Центральний ІКЦ – 7 районів зони Полісся, Південний ІКЦ – 7 райо
нів Лісостепової зони. З метою наближення представлених послуг до 
місця проживання клієнтів пропонується створення мережі районних 
інформаційно-консультаційних пунктів.
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Рисунок 2. Структурна схема Житомирської аграрної дорадчої служби 
Джерело: власні дослідження.
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Діяльність відділів обласного центру та консультантів регіона
льних інформаційно-консультаційних центрів повинна здійснюватись 
комплексно. При цьому робота кожного відділу дорадчої служби з 
виконання покладених на нього завдань повинна спрямовуватись на 
максимальне задоволення потреб клієнтів та забезпечувати ефек
тивну діяльність консультантів, які безпосередньо спілкуються і на
дають послуги фермерам. Як уже відзначалось, фермер може отри
мувати інформаційні та консультаційні послуги як у консультанта ре
гіонального ІКЦ або районного радника, так і через обласний центр 
ЖАДС. Механізм надання цих послуг дорадчою службою представ
лений на рис. 3.

Отримуючи інформаційно-консультаційні послуги у регіональ
ному ІКЦ чи районному пункті, фермер співпрацює безпосередньо з 
консультантом, укладає з ним договір, надає йому інформацію про 
свої потреби і проблеми, а отримує інформацію і консультації. Кон
сультант при потребі може звертатись за допомогою в обласний 
центр. Отримуючи дорадчі послуги в обласному центрі, фермер на
дає запит чи інформує про проблему, яка потребує вирішення, відділ 
соціологічних досліджень та зв'язків з громадськістю, а потім отри
мує інформацію з інформаційно-аналітичного  відділу,   а   консультації 
- з консультаційного відділу. Така схема дозволить диференціювати 
послуги відповідно до різних груп фермерських господарств, забез
печить застосування індивідуального підходу до вирішення кожної 
конкретної проблеми і найповніше задоволення потреб фермера.
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Рисунок 3. Механізм надання інформаційних та консультаційних 
послуг обласним та регіональними центрами Житомирської 

аграрної дорадчої служби 
Джерело: власні дослідження.

Надання комерційних послуг Житомирською АДС здійснюється 
шляхом укладання договорів з фермерськими господарствами. Ін
формаційні та консультаційні послуги залежно від потреби і бажання 
фермера можуть надаватись у вигляді: одноразової консультації; ор
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ганізації навчань або семінарів; послуг за абонентською підпискою. 
На основі абонентської підписки надаватимуться періодичні послуги 
фермерам, тобто фермер платить визначену кількість грошей дора- 
дчій службі і протягом певного періоду отримує інформацію та по
слуги консультанта. Враховуючи незадовільний фінансовий стан бі
льшості фермерських господарств, доцільно запровадити колектив
не отримання окремих видів послуг дорадчої служби, що передба
чає об'єднання фермерів для оплати послуги і внесення кожним з 
них певної частини її вартості.

Діяльність Житомирської аграрної дорадчої служби необхідно 
організувати таким чином, щоб забезпечити формування фінансово 
стійкої бази для довгострокового розвитку організації. Однак, необ
хідно зазначити, що становлення та успішний розвиток дорадчої 
служби неможливий без підтримки держави та місцевих органів 
управління.

Висновки. Житомирська аграрна дорадча служба має стати 
головною організацією системи ефективного інформаційно- 
консультаційного та дорадчого забезпечення малого та середнього 
бізнесу області, в т. ч. фермерських господарств радіоактивно за
бруднених територій. Створення дорадчої служби з розгалуженою 
мережею регіональних інформаційно-консультаційних центрів для 
фермерів забезпечить надання послуг з технологічних, економічних, 
юридичних питань господарювання, сприятиме адаптації фермерсь
ких господарств до ринкової економіки. Триступенева організаційна 
структура дорадчої служби, якою передбачено створення ІКЦ на те
риторії радіоактивного забруднення області, поряд із зазначеним, 
також дозволить організувати ефективне та екологобезпечне вироб
ництво в складних екологічних умовах і наблизити надання дорадчих 
послуг безпосередньо до місця здійснення виробничого процесу.
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