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ІНФРАСТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ
В. В. Клочан, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет
У статті досліджено основні проблем розвитку інфраструктури
інформаційного обслуговування сільського господарства, висвітлено
варіанти покращення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки, обґрунтовано основні напрямків удосконалення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки.
Ключові слова: агробізнес, аграрний сектор, інфраструктура,
інформаційна система.

Постановка проблеми. Підвищення ефективності та
конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в сучасних умовах його розвитку нерозривно пов'язане з вдосконаленням інформаційного обслуговування на всіх рівнях його
управління. Вивчення досвіду розвитку передових зарубіжних
країн, а саме дослідження сегменту інформаційного обслуговування аграрної сфери, дає можливість стверджувати, що
доступність інформації та її своєчасність є дієвим чинником
інтенсивного розвитку та підвищення ефективності сільського
господарства і пов'язаних з ним галузей. Прямим наслідком
недостатнього врахування зазначеного чинника є відставання в проведенні реформ, повільний розвиток аграрного
сектора. Найбільш актуальним завданням є вдосконалення
інформаційного обслуговування безпосередньо сільських товаровиробників. Важлива роль при цьому відводиться інформаційно-консультаційним службам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливіші теоретичні та практичні аспекти формування національної системи інформаційного забезпечення аграрного сектора,
включаючи науково-технічну сферу, були розглянуті в працях
Бородіної О. М., Кропивка М. Ф., Саблука П. Т. та інших вчених-аграрників. Вирішенню проблем розвитку інформаційноконсультаційних служб присвячено роботі Безкровного М. Ф.,
Кальна-Дубінюк Т. П., Пальшиної Г. І., в яких розкривається
© Клочан В. В., 2014
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особливе значення служб сільськогосподарського консультування у забезпеченні сільгосптоваровиробників інформацією
як при традиційних методах організації виробництва, так і в
інноваційних проектах.
Ціль роботи. Дослідження основних проблем розвитку
інфраструктури інформаційного обслуговування сільського
господарства, розгляд варіантів покращення інформаційної
інфраструктури аграрного сектора економіки.
Виклад основного матеріалу. Найбільш характерною
рисою сучасного етапу розвитку суспільства є посилення
впливу інформаційно-комунікаційних технологій та знань на
всі сфери діяльності і життя людей. Інформація, знання та інновації, основані на використанні нових ідей та інтелектуальних ресурсів, поступово перетворюються на основне джерело
зростання соціально-економічного потенціалу людства, а сам
розвиток соціуму все більше й більше залежить від того, наскільки ефективно організовано поширення інформації, знань
та інновацій у різних сферах економіки.
В Україні науково-практична діяльність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та поширення фахових
знань здійснюється в руслі загальносвітових тенденцій розвитку цього процесу, а тому основні завдання формування і
функціонування системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери співпадають з аналогічними зарубіжними – бути каталізатором науково-технічного прогресу
в сільському господарстві, сприяти поширенню серед сільськогосподарських товаровиробників нових знань, сучасних
досягнень науки, техніки і технологій, надавати всім, хто
потребує, необхідну інформацію та консультаційні послуги
з питань юриспруденції, менеджменту, маркетингу, захисту оточуючого середовища, розвитку соціальної сфери тощо.
На даний час в країні така система лише створюється, але
ситуація розвивається таким чином, що шлях до повного вирішення проблеми необхідно подолати за якомога коротший
проміжок часу. Зараз основна робота по створенню системи
ведеться з наголосом на розвиток сільськогосподарського дорадництва. Проте, через низку об’єктивних та суб’єктивних
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.
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причин, таких як відсутність надійної фінансової підтримки,
наявність проблем з підбором та підготовкою кваліфікованих
кадрів консультантів, зниженням інтересу до дорадництва на
вищих щаблях влади і управління галуззю, розвиток системи
інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери
відбувається повільно і нерівномірно як у часі, так і в просторі.
В даний час в аграрному секторі України ведеться значна за обсягами та значенню робота по створенню баз даних
і програмних продуктів, призначених для товаровиробників,
органів управління, партнерів сільгосппідприємств з агробізнесу та інших організацій. Але, на жаль, інформаційний ресурс часто не стає надбанням усіх категорій користувачів,
заради яких він створюється. Існуюча система інформування
потребує значного удосконалення, насамперед організаційних
заходів, проведення експертизи достовірності інформації, доцільності впровадження тієї чи іншої розробки.
Управлінська інформаційна система представляє собою
сукупність інформаційних процесів для задоволення потреб в
інформації на різних рівнях прийняття рішень, а також компонентів з обробки інформації, внутрішніх і зовнішніх каналів
її передачі. Важливу роль у застосуванні інформації відіграють способи її реєстрації, обробки, нагромадження і передачі;
системне збереження інформації і її представлення в доступній формі; прогнозування нової числової, графічної та іншої
інформації.
Організація сучасної інформаційної системи обслуговування аграрної сфери має бути націлена на: максимальну спрямованість на запити сільськогосподарських товаровиробників та
сільського населення; забезпечення ефективної взаємодії всіх
організацій, установ та підприємств, що впливають на розвиток аграрного сектора; залучення до інформаційної системи провідних працівників наукових установ та навчальних
закладів; повну незалежність та конфіденційність інформації
в роботі з користувачами послуг. Її впровадження дозволить
забезпечити вирішення багатьох проблем: забезпечення оперативною ринковою інформацією; мінімізація «відстані» між
науково-технічними розробками та виробництвом; надання
консультацій, що не потребують «присутності» фахівців та ін.
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Вирішення завдань інформаційно-консультаційного забезпечення передбачає тісну взаємодію всіх структурних елементів системи (рис. 1).
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Рис. 1. Організаційна структура системи інформаційно-консультаційного
забезпечення аграрної сфери (розроблено автором)

Встановлено, що організаційно-економічний механізм інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери
повинен складатися з системи поєднання економічних компонентів, що визначають порядок і зміст процесу поширення
інформації і знань з елементами організаційного характеру,
що найкращим чином регламентують зв’язки, повноваження і
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.
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відповідальність між суб’єктами інформаційно-консультаційного сегменту ринку професійної інформації, знань та інновацій в аграрній сфері. Створена з урахуванням цих вимог
інформаційно-консультаційна система включатиме інформаційну, інноваційну, консультаційну та освітню підсистеми.
На підставі концептуальних положень щодо сутнісного
змісту організаційно-економічного механізму системи було
розроблено схему процесу її функціонування (рис. 2), яка органічно вписується в стратегію розвитку аграрної сфери і може
служити основою при обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розроблення практичних пропозицій щодо вирішення проблеми поширення фахових знань та інформації
серед економічних суб’єктів і окремих осіб.

Рис. 2. Схема функціонування системи інформаційно-консультаційного
забезпечення аграрної сфери (розроблено автором)

Дослідження теоретико-методологічних підходів і практичних засад формування і функціонування системи інформаційно-консультаційного обслуговування аграрної сфери дало
змогу виділити іманентні їй особливості та головну функцію,
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яка, згідно з авторським баченням, полягає у забезпеченні
підвищення рівня фахових знань клієнтів, достатнього для
самостійного прийняття ними ефективних рішень. Окремою
функцією виділено забезпечення функціонування самої системи, її постійний розвиток шляхом упровадження інновацій,
навчання і перепідготовки співробітників, формування баз
даних, розробки прикладних програмних продуктів і т. ін.
Формування сучасної системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери повинно проводитися з
дотриманням певних принципів, серед яких виділяються системність, розвиток, сумісність, стандартизація, ефективність
та ін. У ході дослідження було встановлено двоїстий характер цих принципів, що означає, що дотримання їх вважається обов’язковим не лише на етапі створення системи, а й у
процесі її функціонування. У науковій літературі та відповідних методичних положеннях і рекомендаціях чіткого поділу
принципів за їх спрямованістю не виявлено. Тим не менше,
автор дотримується точки зору, згідно з якою наукове обґрунтування складу принципів функціонування системи також є
об’єктивно необхідним. З цією метою до сукупності вище перелічених принципів пропонується додатково включити принципи безперервності інформаційного процесу, керованості,
ефективності функціонування, єдиної інформаційної бази,
конфіденційності, адаптивності, еволюційності, комплексності, інноваційності, конкуренції, адресності, об’єктивності, оперативності, самоорганізації, інформативності, достовірності,
надійності, креативності, поєднання прямого і зворотного
зв’язку, спеціалізації і диференціації інформаційних процесів,
відповідності соціально-етичним, ментальним та культурним
запитам користувачів тощо. Пріоритетність їх застосування,
розширення чи скорочення визначається конкретними умовами функціонування системи.
Організаційна структура інформаційної системи має
охоплювати три рівні: національний (Україна), регіональний
(області) та місцевий (райони, населені пункти та сільськогосподарські підприємства). Місцевий рівень інформаційної системи має бути базовим, всі інші вищі рівні мають забезпечити
ефективну діяльність саме цієї ланки, підпорядковуватися її
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інтересам. На національному та регіональному рівнях структури інформаційних служб матимуть статус юридичних осіб,
які, в свою чергу, створюють філії та представництва на місцевому рівні. Функції координації та методологічного забезпечення діяльності інформаційної системи мають покладатися
на державні органи управління.
Державне фінансування на регіональних рівнях можливе
на основі державних та регіональних програм діяльності сільськогосподарських інформаційно-консультаційних центрів,
які мають бути складовими частинами державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.
Виконання заходів, передбачених регіональними програмами діяльності таких центрів, здійснюватиметься на підставі
контрактів, що мають укладатися з обласними державними
адміністраціями. Досвід європейських країн доводить, що
дані контракти мають переглядатися щорічно.
Впровадження заходів щодо поліпшення інформаційного обслуговування у сфері сільського господарства передбачає створення системи інформаційного забезпечення
сільського господарства на основі залучення як державних інформаційних ресурсів, так і використання приватних інформаційно-консультаційних послуг для сільськогосподарських
товаровиробників.
Висновки. Зважаючи на вищевикладене, подальше функціонування аграрного сектора в умовах ринкових відносин
передбачає уточнення та розвиток теоретичних основ і розроблення практичних рекомендацій з формування і розвитку
інформаційного обслуговування сільського господарства. Для
сучасних умов має бути застосування високоефективних різнорівневих систем інформації, що ґрунтуються на використанні нових інформаційних технологій.
Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішення
таких завдань: формування сучасної бази державних інформаційних ресурсів у сфері сільського господарства та забезпечення вільного доступу до них органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, а також господарюючих
суб'єктів агропромислового комплексу та населення; надання якісних державних послуг з інформаційного забезпечення
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сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності
на основі розвитку інформаційної системи аграрного сектора України, системи інформації про ринки продукції, сировини і продовольства та системи дистанційного моніторингу
земель сільськогосподарського призначення та ін. Необхідно
сформувати нормативно-технічну та організаційно-методичну базу застосування інформаційних технологій у сфері сільського господарства, в тому числі на основі аналізу діяльності
органів державної влади, що здійснюють повноваження у
сфері сільського господарства, а також розробити початкові
дані і комплексне технічне завдання на створення системи
інформаційного забезпечення. Здійснення заходів з надання
консультаційної допомоги забезпечить можливість більш широкого доступу товаровиробників і сільського населення до
сучасного інформаційного ресурсу, сприятиме підвищенню
якості перепідготовки та рівня кваліфікації працівників сільського господарства.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами,
надрукований на папері форматом А4, а також електронний
варіант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора
наук; квитанція про оплату, відомості про автора.
На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками,
графіками тощо.
Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве –
20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до
30 рядків на сторінці.
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr,
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.
Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі
слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…»,
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
Анотації (українською, російською та англійською) набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати
синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад:
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад,
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…»).
Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів)
та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба
надати професійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію українською (російською)
мовою.
Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити загальних слів); оригінальною (не може бути
калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати
основний зміст статті та результати досліджень).
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).
Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на
джерело і конкретну сторінку.
Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.
На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх
тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word
з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні
виправлення. У разі використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.
Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.
Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти).
Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних
тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також
скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при
першому згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.
Список використаних джерел повинен містити не менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не більше 30%.
Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.
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