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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зв'язку з реформуванням відносин власності в

агропромисловому комплексі України кардинально
змінився уклад українського села, створено умови для
діяльності особистих селянських, фермерських госпо$
дарств, приватних і колективних виробничих форму$
вань, які виробляють сільськогосподарську продукцію,
не маючи фахових знань.

Більшість із них не в змозі застосувати сучасну тех$
ніку і технології, не володіють навичками ведення гос$
подарства та збуту власної продукції на ринкових заса$
дах. За нових економічних умов значно зростає потре$
ба в підвищенні технічної та управлінської кваліфікації
українських аграріїв. Від організації забезпечення опе$
ративною та достовірною інформацією про наукові до$
сягнення і конкретні інновації в економічній, соціальній,
технічній, технологічній, біологічній та інших сферах
товаровиробників усіх форм власності і сільського на$
селення, в значній мірі залежить підвищення загально$
го рівня освіченості, зміна стереотипності мислення та
залучення інвестицій у вітчизняне сільське господар$
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ство. Важливою складовою формування та розвитку
системи інформаційно$консультаційного забезпечення
аграрної сфери є дієва підтримка державою сільсько$
господарських дорадчих служб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми створення і функціонування дорадчих
служб досліджуються багатьма вченими, зокрема
О.А. Галичем [3], М.Ф. Кропивко, І.М. Криворучко,
П.Т. Саблуком [13], О.М. Шпичаком та ін. Завдяки їх
доробку сформульовано підгрунтя для подальших нау$
кових досліджень, але в більшості випадків інноваційна
інформація виступає частиною загального інформацій$
но$консультаційного забезпечення аграрного сектора і
відсутні підходи, за яких дорадча діяльність розглядаєть$
ся як фактор, що забезпечує інноваційний розвиток АПК.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Із загостренням проблем соціального і культурного

розвитку села постає невідкладна потреба в налагод$
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женні процесу кваліфікованого інформаційного забез$
печення сільських територіальних громад та органів
місцевого самоврядування. Тому першочерговим для
вирішення постало питання формування відповідної
ринковим умовам господарювання оперативної систе$
ми доведення накопичених знань та інформації до
сільськогосподарських товаровиробників і сільського
населення — системи державних та приватних дорад$
чих служб. Для її створення необхідно здійснити захо$
ди з реформування аграрної освіти, науки, органів дер$
жавного і самоврядного управління для забезпечення
належного науково$консультаційного та інформаційно$
го обслуговування селян.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування використання

дорадчих служб для розповсюдження знань у сільсько$
му господарстві та джерел фінансування цих процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою сприяння сталому розвитку сільського гос$

подарства і впровадження сучасних технологій госпо$
дарювання ініційовано створення в Україні сільськогос$
подарського дорадництва. Воно пов'язане з діяльністю
юридичних і фізичних осіб, спрямованою на задоволен$
ня потреб сільськогосподарських товаровиробників і
сільського населення у підвищенні рівня знань та удос$
коналенні практичних навичок прибуткового господа$
рювання, поліпшення добробуту сільського населення
і розвитку сільських територій. Становлення в Україні
сучасної сільськогосподарської дорадчої діяльності в
цілому відбувається у рамках загальносвітових тен$
денцій і особливостей розвитку цього явища та продов$
жує залишатися важливим інструментом поширення
інформації, надання консультацій та знаннєвих послуг
сільськогосподарським товаровиробникам та жителям
сільської місцевості. На сьогодні сільськогосподарські
інформаційно$консультаційні структури у формі дорад$
чих служб створені практично в кожному регіоні дер$
жави. У багатьох випадках дорадництво заявило про
себе як про важливий структурний елемент системи
інформаційного обслуговування сільського господар$
ства.

Основи сільськогосподарського дорадництва в Ук$
раїні були закладені ще наприкінці XIX ст. Зокрема, в
Галичині, яка входила в той час до складу Австро$
Угорської імперії, активною дорадчою діяльністю зай$
малося товариство "Сільський господар", головною
метою якого було піднесення культури виробництва та
підвищення доходів сільських господарств. Ініціатора$
ми заснування цього товариства були представники ук$
раїнської сільської інтелігенції — священики, вчителі,
ветеринарні лікарі, агрономи, юристи і навіть письмен$
ники та композитори. На жаль, це товариство припини$
ло свою діяльність у 1939 р. після встановлення у За$
хідній Україні радянської влади [3, с. 23].

У процесі еволюції системи сільськогосподарсько$
го дорадництва в Україні можна виділити декілька
етапів, обумовлених існуючим соціально$політичним
устроєм держави:

— дорадчі служби в епоху капіталізму;
— післяреволюційний період розвитку дорадництва;

— сучасний період становлення та розвитку дорад$
чих служб.

Історичною передумовою розвитку сільськогоспо$
дарського дорадництва в період генезису капіталізму
можна вважати реформу 1861 p., яка відмінила кріпос$
не право і дала початок ствердженню нового капіталі$
стичного типу землеробства. Відміна кріпосного права
призвела до значних наслідків. У результаті нововве$
день колишні кріпаки отримали землю, вони позбулися
залежності від поміщиків. Тепер землероби могли са$
мостійно вести власне господарство. З'явилися переду$
мови до розвитку ринкових відносин на селі. У зв'язку з
цим на порядок денний виходила проблема подальших
змін, зокрема і на регіональному рівні. На наше переко$
нання, саме соціально$економічні перетворення стали
причиною реформи місцевого самоврядування. Країна
входила в капіталізм, в ринкову систему, а це вимагало
перебудови не тільки громадських установ, але й зміни
форм і методів господарювання.

Земська реформа 1864 року cтала природнім про$
довженням прогресивних нововведень, які були запо$
чатковані 19 лютого 1861 року. Одним із головних зав$
дань, яке стояло тоді не тільки перед земствами, але й
перед урядом, було навчити працювати селян у нових
ринкових умовах.

Для сприяння господарській діяльності земських
установ в 90$ті роки ХІХ ст. починають формуватись до$
радчі і колегіальні органи при губернських та повітових
управах — економічні, тобто сільськогосподарські
ради. У Чернігівській губернії вони розпочали свою ро$
боту в 1899 р., у Полтавській — в 1900 р., а в Харківській
— в 1902 р.

Наприклад, при Полтавській земській управі 13 груд$
ня 1899 року створили економічну раду. Положення,
затверджене губернськими зборами, зводилось до на$
ступного: "…для детального розгляду економічних пи$
тань, що виникають в земстві Полтавської губернії, зас$
новується при Полтавській земській управі економічна
рада в якості дорадчого органу земських зборів. На ній
обговорюють всі явища економічного життя населен$
ня, а також заходи сприяння і заохочення розвитку,
поліпшення місцевого виробництва і обміну, форми кре$
диту і організації промислової праці та питання, пов'я$
зані з розвитком професійних знань, як і способів їх
якісного поліпшення [8, c. 2—3]".

Повітові економічні ради організовуються аналогі$
чно губернським. Вони, як правило, включають: повний
склад повітової управи, кілька гласних за вибором
земських зборів, повітового і губернського агрономів.
Голові надається право запрошувати на засідання з до$
радчим голосом інших осіб.

Для прикладу можна навести склад учасників еко$
номічної ради Ніжинського повіту в 1907 році. До неї
входили 10 земських гласних (із них 4 члени управи),
повітовий агроном, повітовий земський ветеринар,
інспектор сільського господарства Чернігівської гу$
бернії, директор технічного училища, завідуючий ко$
вальсько$слюсарної майстерні сіл Дроздовка і Дрімай$
лівка, два уповноважених від Ніжинського сільськогос$
подарського товариства. Всього 19 осіб [4, c. 124].
Щодо питань, які розглядались на засіданнях повітових
економічних рад, найчастіше зустрічаються такі, як:



Інвестиції: практика та досвід № 7/201394

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

розповсюдження сільськогосподарських знань та нави$
чок серед народу; влаштування показових ділянок,
організація виставок, діяльність сільськогосподарських
складів та інше.

Сільськогосподарські або економічні ради в повітах
почали організовуватись раніше, ніж в губерніях. У Ліво$
бережній Україні вони започаткували свою діяльність в
1890 році (Чернігівська губернія). Однак найбільшого
поширення набувають на початку ХХ століття. За дани$
ми на 1904 рік економічні або сільськогосподарські ради
діяли у 8 повітах з 15 в Полтавській губернії, в усіх 11
повітах Харківської губернії, а також в 13 з 15 повітів
Чернігівської губернії [2, c. 153]. Напередодні Першої
світової війни вони функціонували практично в усіх по$
вітах регіону.

Отже, створення дорадчих органів при повітових та
губернських земствах стало наслідком підвищення
їхньої уваги до економічних проблем — з одного боку.
З іншої сторони, вони безперечно активізували діяль$
ність органів місцевого самоврядування в напрямку по$
ліпшення економічної ситуації на місцях.

Розповсюдження та пропаганда сільськогоспо$
дарських знань полягала в заснуванні дослідних полів
та показових ділянок, організації виставок як форми
пропаганди агрономічних знань, розвитку сільськогос$
подарської освіти (шкільним та позашкільним (тобто
серед дорослого населення) способом). Земства як

органи місцевого самоврядування всіляко сприяли цій
діяльності і фінансували її. У таблиці 1 представлені
витрати земських установ губерній Лівобережної Украї$
ни на облаштування та утримання дослідних станцій,
полів, показових ділянок, сільськогосподарських ферм.

Аналізуючи таблицю, приходимо до висновків, що
в кінці ХІХ століття фінансування дослідних та показо$
вих полів і ділянок тільки починалось. Воно ще не набу$
ло регулярного характеру. Протягом 1899—1911 рр.
відбувалось становлення дослідної справи в Пол$
тавській та Харківській губерніях. Що стосується Черн$
ігівської губернії, то там вона перебувала лише в зарод$
ковому стані. Також земства фінансували проведення
виставок [15], сільськогосподарську освіту. Для прикла$
ду наведемо дані по Харківській губернії за 1908 рік
(табл. 2). Така тенденція була притаманна і іншим гу$
берніям.

У 1913 р. на території Східної України існувало 46
сільськогосподарських дослідних станцій та полів, на
яких працювало близько 150 науковців, які сприяли по$
ширенню результатів наукових досліджень. Слід згада$
ти, що у дореволюційній Росії з початку XX століття існу$
вала сільськогосподарська дорадча служба, яка нара$
ховувала близько 9000 працівників.

У 1917 р. була опублікована праця О. Чаянова з
організації роботи сільськогосподарської дорадчої
служби. Його ідеї досить цінні і сьогодні, бо він вважав,
що головна роль служби — забезпечення спроможності
сільськогосподарських виробників приймати самостійні
управлінські рішення.

У 1919 р. при Наркомземі УРСР створюється Сіль$
ськогосподарський науковий комітет України, на який
було покладено завдання координувати всю науково$
дослідну діяльність у галузі сільського господарства і
суміжних з ним галузях. Майже у кожному обласному
центрі були створені філії комітету.

У 20$ті роки велику роль у пропаганді і поширенні
сільськогосподарських знань відігравали сільськогос$
подарські товариства, які існували на той час в Україні
— Всеукраїнське агрономічне товариство, Товариство
сільського господарства Південної України та ін. До
середини минулого століття завдання впровадження
наукових досліджень було покладено на науково$
дослідні інститути та станції, вищі навчальні заклади та
діючі у їх складі факультети підвищення кваліфікації.
Загальна кількість таких підрозділів на кінець століття
сягала близько 170.

Найважливішою особливістю організації освітньої
і консультативної діяльності радянського періоду була
притаманна для усієї країни жорстка адміністративна
система управління, яка відкидала основні принципи,
сформульовані О. Чаяновим, і одночасно віддаляла то$
варовиробника від можливості приймати власні рішен$
ня.

Система наукового та інформаційно$консультацій$
ного обслуговування сільського господарства радянсь$
кого періоду припинила своє існування в ході розпаду
СРСР [3, с. 25—27].

Сучасне становлення та розвиток дорадчих служб
починається з другої половини 90$х років, коли Україна
безповоротно стала на шлях переходу до ринкових ме$
ханізмів господарювання, реформування земельних

  1000 . 
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  169 . 
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  30 . 

  30 . 
  650 . 

   1379 . 
 2379 . 

Таблиця 2. Фінансування земськими
установами Харківської губернії позашкільної

сільськогосподарської освіти у 1908 році

Джерело: [15, с. 463—464].

Таблиця 1. Витрати земських установ
Лівобережної України на облаштування
та утримання дослідних станцій, полів,

показових ділянок, сільськогосподарських
ферм

Джерело: [14, с. 622, 629, 630]; [7, с. 14, 20, 21].
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відносин та сільськогосподарських підприємств.
Саме в цей час виникла велика кількість фермерсь$
ких та особистих селянських господарств, нових
реформованих підприємств ринкового типу, знач$
на частина яких потребували сільськогосподарсь$
ких знань, інформації тощо.

У березні 2003 року була організована Асоці$
ація дорадчих служб України [1], мета якої поля$
гає в координуванні діяльності з поширення досв$
іду в регіонах, обміні матеріалами, а також в орган$
ізації тренінгів персоналу таких центрів, їх інсти$
туційному розвитку та забезпеченні підтримки на
загальнонаціональному рівні. Одним із основних
завдань Асоціації було вдосконалення законодав$
ства у сфері консультаційних послуг для сільгосп$
виробників. Результатом такої діяльності Асоці$
ації спільно з донорськими організаціями стало
прийняття 17 червня 2004 року Верховною Радою
Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність". До поставлених цим законом завдань, зок$
рема, належать: збільшення ступеня поінформованості
та поліпшення практичних навичок сільгоспвиробників
та сільського населення; надання консультаційних по$
слуг у галузі менеджменту та маркетингу; запроваджен$
ня нових технологій та забезпечення соціального роз$
витку села. Згідно з цим законом консультантам або до$
радникам дозволяється надавати практичну допомогу
в застосуванні методів забезпечення прибутковості в
умовах ринкової економіки, розповсюдженні та запро$
вадженні в практику останніх досягнень науки, облад$
нання та технології, сприянні місцевим органам вико$
навчої державної влади у втіленні в життя державної
аграрної політики. У законі також йдеться про держав$
ну підтримку дорадчої діяльності у сільському госпо$
дарстві, яка здійснюється шляхом фінансування дорад$
чих служб та прикладних досліджень. Крім того, зако$
ном передбачене надання дорадчих послуг на платній
основі для клієнтів, що може створити сприятливі умо$
ви для збільшення доходів сільгоспвиробників та
сільського населення [12].

В останні роки спостерігалася різка зміна в наданні
державою рівня пріоритетності дорадчій службі: почи$
наючи з 2002 р., даний напрям поступово розвивається
включно до першого півріччя 2008 р. Рішенням Колегії
Міністерства аграрної політики України (протокол № 6
від 29.06.2006 р.) було схвалено Стратегію розвитку
інформаційного забезпечення АПК і сільського насе$
лення України до 2015 року, метою якої стало створен$
ня необхідних передумов для формування і розвитку
аграрного інформаційного простору, які б могли задо$
вольнити інформаційні потреби сільськогосподарських
виробників, органів державної влади та неурядових
організацій, установ аграрної освіти і науки, а також всіх
інших учасників аграрного сектора України.

У Державному бюджеті України на відповідний рік
окремим рядком передбачаються кошти для фінансу$
вання державної цільової програми сільськогоспо$
дарської дорадчої діяльності, надання соціально спря$
мованих дорадчих послуг.

Обов'язковою частиною державної цільової програ$
ми сільськогосподарської дорадчої діяльності є перелік
прикладних наукових досліджень, які фінансуються за

рахунок коштів Державного бюджету України та
здійснюються переважно Національною академією аг$
рарних наук України і навчальними закладами, що го$
тують спеціалістів у сфері дорадчої діяльності у поряд$
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Органи
місцевого самоврядування та місцеві державні адміні$
страції, відповідно до програм соціально$економічно$
го розвитку, щорічно передбачають у проектах місце$
вих бюджетів кошти для здійснення дорадчої діяльності.
Відповідно до положень Закону України "Про сільсько$
господарську дорадчу діяльність" визначається поря$
док державної підтримки дорадчої діяльності: у Дер$
жавному бюджеті України на відповідний рік окремим
рядком передбачаються кошти для фінансування дер$
жавної цільової програми сільськогосподарської дорад$
чої діяльності на короткостроковий період, зокрема, на
2010 та 2011 рік виділено відповідно по 2 млн грн. на
державну підтримку сільськогосподарської дорадчої
служби [11; 12], що складає 0,035% у видатках Міністер$
ства аграрної політики, в той час як у 2007 році показ$
ник був 10 млн грн. (0,1538%) [6].

Крім державної цільової програми сільськогоспо$
дарської дорадчої діяльності, в перелік Державної про$
грами економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період включено цілий ряд інших
державних цільових програм, спрямованих на розвиток
сільського господарства та сільської місцевості. Зокре$
ма, це Державна цільова програма розвитку українсь$
кого села на період до 2015 року. У кожній із цих про$
грам є компонент, яким передбачено надання соціаль$
но спрямованих дорадчих послуг, спрямованих на по$
кращення ефективності результатів реалізації цих про$
грам. Для покриття витрат, пов'язаних із наданням цих
послуг, кошторисом кожної з програм повинно бути
передбачено не менше 5% коштів від загальної вартості
програми. Проте в Державній цільовій програмі розвит$
ку українського села на період до 2015 р. передбачено
на забезпечення розвитку дорадництва лише 0,1% за$
гальної вартості програми, тобто 96,3 млн грн. (табл.
3).

Таким чином констатуємо, що державне фінансу$
вання є недостатнім. Сподіваємося, що ситуація змінить$
ся на краще з прийняттям 23 травня 2012 року Кабіне$
том Міністрів України розпорядження "Про затверджен$

   2008–2015 . %  
  

   
    15742,7 13,0 

    49698,2 41,2 
   

 14011,6 11,6 

   
    17519,7 14,5 

  18373,7 15,2 
  5308,3 4,4 

   96,3 0,1 
 120750,5 100,0 

Таблиця 3. Напрями та прогнозні показники
надання державної підтримки для забезпечення

розвитку сільських територій,
сільськогосподарського виробництва та аграрного

ринку на період до 2015 р., млн грн.

Джерело: [11].
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ня плану заходів щодо реалізації Концепції формуван$
ня державної системи сільськогосподарського дорад$
ництва на період до 2015 року" [5]. Згідно з цим урядо$
вим документом, передбачається забезпечення вико$
нання завдань у формуванні ефективної державної си$
стеми сільськогосподарського дорадництва в Україні
протягом 2012—2015 років як дієвого інструмента впро$
вадження державної аграрної політики, забезпечення
інноваційного розвитку сільського господарства та
сільських територій, подолання бідності на селі шляхом
ведення просвітницької діяльності та надання соціаль$
но спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарсь$
ким товаровиробникам і сільському населенню з метою
підвищення рівня знань та вдосконалення практичних
навичок прибуткового ведення сільськогосподарської
та пов'язаної з нею діяльності. Основним джерелом
доходів дорадчих служб будуть надходження від надан$
ня дорадчих платних послуг замовникам, а також соц$
іально спрямованих дорадчих послуг, які фінансують$
ся за рахунок коштів державного бюджету та місцевих
бюджетів. Щорічне фінансування надання соціально
спрямованих дорадчих послуг буде визначатися в ме$
жах видатків, передбачених в державному бюджеті на
підтримку розвитку агропромислового комплексу. Ма$
теріально$технічне та кадрове забезпечення новоство$
реної системи буде здійснено за рахунок матеріально$
технічної бази та кадрового потенціалу реорганізова$
них науково$дослідних (наукових) установ аграрної на$
уки або навчальних закладів аграрної освіти та діючих
сільськогосподарських дорадчих служб відповідно до
чинного законодавства.

ВИСНОВКИ
Створення умов для функціонування приватних і

державних дорадчих служб є запорукою подальшого
реформування сільського господарства та розвитку
сільських територій. Тому доцільно направляти обме$
женні бюджетні ресурси не на субсидіювання виробниц$
тва або цінову підтримку, а на підвищення продуктив$
ності сільського господарства через покращення знань.
З метою успішного розповсюдження знань та виконан$
ня досліджень необхідно формувати попит на відповідні
знання шляхом децентралізації управління в частині
передачі відповідальності за розповсюдження знань і
фінансування даного процесу місцевим органам управ$
ління (історичний досвід доводить дієвість такої робо$
ти). Застосування такого підходу дасть змогу диверси$
фікувати джерела фінансування, що сприятиме покра$
щенню доступу до інформації і мобілізації суспільного
капіталу. Також пропонуємо на державному рівні спро$
стити механізм одержання бюджетних коштів на
здійснення інформаційно$консультаційної діяльності
для сільгоспвиробників; комбінувати джерела фінансу$
вання дорадчих служб — здійснювати його за рахунок
грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжна$
родних програм та проектів, благодійних внесків фізич$
них та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених
законом.

Ефективна державна підтримка створення дорадчих
служб та ефективне їх функціонування дозволить сфор$
мувати систему інформаційно$консультаційного та на$
уково$технічного забезпечення сільського господар$

ства, освоєння досягнень науки, техніки, технології,
організації виробництв та передового досвіду, що в
кінцевому підсумку сприятиме підвищенню ефектив$
ності агропромислового виробництва та розвитку аграр$
ного сектора економіки.
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