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У статті розглянуто стан розвитку аграр-
ної сфери України, систему стимулювання 
державою власних агровиробників, забез-
печеність аграрних господарств техні-
кою та механізмами. Досліджено вектори 
трансформування системи агросервісного 
обслуговування аграрних господарств в 
Україні. Запропоновано створення регі-
ональних дорадчо-виробничих центрів з 
надання аграрним підприємствам широкої 
гами дорадницьких та інноваційних вироб-
ничих послуг. Проаналізовано правову основу 
створення та функціонування дорадчих та 
виробничих підрозділів у рамках регіональ-
ного дорадчо-виробничого центру. 
Ключові слова: дорадчо-виробничі центри, 
агросервісне обслуговування, безпілотна 
технологія, оренда, лізинг, сервісне та 
ремонтне обслуговування.

В статье рассмотрено состояние раз-
вития аграрной сферы Украины, систему 
стимулирования государством собствен-
ных агропроизводителей, обеспеченность 
аграрных хозяйств техникой и механиз-
мами. Исследованы векторы трансформа-
ции системы агросервисного обслуживания 
аграрных хозяйств в Украине. Предложено 
создание региональных консультационно-

производственных центров по предостав-
лению аграрным предприятиям широкой 
гаммы консультационных и инновацийных 
производственных услуг. Проанализировано 
правовую основу создания и функционирова-
ния консульцацыонных и производственных 
подразделений в рамках регионального кон-
сультационно-производственного центра.
Ключевые слова: консультационно-про-
изводственные центры, агросервисное 
обслуживание, беспилотные технологии, 
аренда, лизинг, сервисное и ремонтное 
обслуживание.

The article examines the state of the agricul-
tural sector of Ukraine, the system of incentives 
for agricultural producers own state, provision 
of agricultural farm equipment and machinery. 
Studied transformation vectors agricultural ser-
vice system of agricultural enterprises in Ukraine. 
A creation of regional advisory and industrial 
centers of agricultural enterprises a wide range 
of extension services and innovative production. 
Analyzes the legal basis for the establishment 
and operation of advisory and operational units 
within regional advisory and production center.
Key words: advisory and production centers, 
agricultural service, unmanned technology, hire, 
leasing, maintenance and repair services.

Постановка проблеми. Успіхи аграрної сфери 
України у виробництві та експорті зернових культур 
та продуктів їх переробки, рослинних олій, меду, 
інших продуктів, їх конкурентоздатності виступа-
ють більш випадковістю, аніж науково обґрунтова-
ною закономірністю [1]. Аграрна сфера, яка висту-
пає лідером у створенні ВВП країни функціонує 
завдяки підприємницькому потенціалу українських 
агровиробників, держава майже усунулась від 
підтримки агровиробників. У той же час аграрне 
виробництво розвинених країн переходить на 
інший рівень конкуренції – конкуренції ефектив-
ності. На ринку, на якому не можливо управляти 
ціною, необхідно управляти собівартістю. Ринок 
агропродукції став настільки глобальним, що най-
ефективнішим способом управління рентабель-
ністю стає собівартість виробленої продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку та підвищення ефектив-
ності діяльності господарств аграрного сектора 
України розкриті в працях таких відомих вчених, 
як: В. Андрійчука, М. Кропивко, О. Крисального, 
Ю. Лупенка, М. Маліка, П.Саблука, І. Савенко, 
І. Седікової, О Шпикуляка, В. Юрчишина та інших.

Проте, у наукових дослідженнях недостатньо 
повно висвітлено роль та шляхи впровадження 
дорадництва в аграрній сфері України, можли-
вість організаційного комбінування дорадництва 
та виробничих послуг. 

Постановка завдання. Технологічне та еконо-
мічне відставання аграрного сектору національної 

економіки України, ставлять перед науковцями 
та практиками завдання системного дослідження 
стану та проблем галузі, її місце в структурі сві-
тової та національної економік, розробки перспек-
тив розвитку галузі та окремих підгалузей за век-
торами інноваційного, економічного, соціального 
спрямування, що забезпечить високий рівень її 
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так 
і світовому ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Країни ЄС щорічно витрачають на стимулювання 
власних агровиробників біля 60 млрд. євро або 526 
євро на 1 га землі, в Україні такий показник складає 
лише 20-30 євро на 1 га. Ми маємо сьогодні хро-
нічну технологічну та економічну відсталість сіль-
ськогосподарської галузі. Негайного вирішення 
потребує питання застарілої техніко-економічної 
бази, зношеність якої за різними даними скла-
дає 90%. Збиральна техніка радянських часів 
ставить під загрозу якість зерна, оскільки пошко-
джує колосся під час жнив. Експерти вважають, 
що вітчизняний АПК втрачає 20% продукції в полі, 
а потреби українських аграріїв в сучасній техніці 
забезпечені лише на 65%. В Україні вкрай низьке 
насичення аграрного сектору технікою – на 105 га 
працює лише один трактор. У Канаді один трактор 
обробляє 64 га, у США – 38 га, у Франції – 16 га, 
у Великобританії та Німеччині – 12 га. За даними 
Світового банку Україна має один із найнижчих 
показників внесення добрив і використання трак-
торів на одиницю посівної площі, середня урожай-
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ність залежно від культури вдвічі-тричі відстає від 
світових аналогів, кожна посівна і збиральна кам-
панія пов’язані з дефіцитом паливно-мастильних 
матеріалів, виробництво яких в Україні є недостат-
нім через дефіцит сировини і загальне зношення 
обладнання.

При сформованій схемі господарювання наздо-
гнати світових лідерів здається малоймовірно [2]. 
У той же час у світовій аграрній сфері запрова-
джуються новітні форми організації виробництва: 
точне землеробство, яке надає можливість управ-
ляти собівартістю виробленої продукції почина-
ючи зі стадії підготовки полів під посіви. Точне 
землеробство – використання концепції про існу-
вання неоднорідностей у межах одного поля або 
посадок однієї культури. Такі особливості можуть 
бути викликані специфікою ландшафту, складом 
грантів та близьким заляганням пластів корисних 
копалин, станом ґрунтових вод, кліматичними осо-
бливостями та особливостями культур, які вирощу-
валися на цій ділянці раніше. Точне землеробство 
передбачає постійне спостереження за станом 
посівів і ґрунту для оперативного планування 
комплексу дій щодо оптимізації стану проблемних 
ділянок. Наприклад, якщо на окремій ділянці поля 
площею 20 га відмічено невелику жовту пляму 
площею 0,5 га, то зовсім необов'язково вносити 
добрива і вводити додаткові сеанси поливу для 
всього поля досить просто обробити проблемну 
ділянку. Це виллється в набагато менших витра-
тах на добрива, ПММ, зарплату і амортизацію тех-
ніки, більш того – це заощадить час техніки та її 
екіпажу для виконання інших робіт.

Спостереження за полями проводиться різ-
ними способами: об'їзд полів, збір та аналіз зраз-
ків, використання датчиків і аерозйомки. При 
поточному рівні розвитку технологій можна запус-
тити безпілотник, оснащений датчиками та облад-
нанням для фото- або відеозйомки, запас палива 
якого дозволяє йому здійснювати політ тривалістю 

близько півгодини. Однак складність в управлінні 
та утриманні такої техніки, а також розмір сільгос-
пугідь від 100 га роблять таку схему роботи доро-
гою і важкореалізованою. Для таких масштабів у 
світовій практиці частіше використовуються кос-
мічні зйомки з супутників, обробка яких дозволяє 
спостерігати за посівами і на основі обробки таких 
знімків із накладенням у червоному та інфрачер-
воному спектрі приймати рішення про «точкове» 
внесення добрив, інсектицидів або гербіцидів, 
поливі або інших діях. Крім того, дані таких про-
грам можна завантажувати на будь-який електро-
нний носій або в бортовий комп'ютер сільськогос-
подарської техніки; що значно спрощує постановку 
завдання працівникам агропідприємства.

Системи спостереження за станом посівів зі 
супутника вже успішно використовуються у бага-
тьох країнах Америки, Європи та СНД. Найбільш 
відомими і ефективними провайдерами цього сер-
вісу є такі компанії, як Cropio (США/Німеччина), 
eLeaf (Голландія), PrecisionAgriculture (Австралія), 
Astrium-Geo (Франція), MapExpert (Україна), Вега 
(Росія). Використання цих систем дозволяє не 
тільки оперативно стежити за станом полів, але й 
у режимі реального часу отримувати звіти і повідо-
млення про найбільш важливі події по Інтернету 
або смс; робити прогнози по врожайності полів і 
всього господарства цілком; отримувати супутню 
інформацію про ринки сільгосппродукції, котиру-
вання валют і ціни сільськогосподарських това-
рів на окремих біржах; зіставляти поточні та істо-
ричні значення індексів вегетації, вологості ґрунту, 
вмісту добрив [3]. 

Ідеї створення та функціонування на початку 
19 століття в Україні машинно-тракторних станцій 
(МТС), оснащених основними знаряддями сіль-
ськогосподарського виробництва (тракторами, 
комбайнами і іншими сільськогосподарськими 
машинами) для обслуговування та організаційної 
допомоги колгоспів на договірних началах, розви-

Рис. 1. Урожайність зернових (т/га)
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ваються і формуються сьогодні за різними орга-
нізаційними формами. Враховуючи здорожчання 
техніки (відкладений попит на придбання трак-
торів у 3600 одиниць та 3500 зернозбиральних 
комбайнів та іншої техніки), запровадження закор-
донними конкурентами новітніх технологій точного 
землеробства, на даному етапі розвитку аграрної 
сфери, вважається за доцільним створення регіо-
нальних дорадчо-виробничих центрів. 

Ефективний розвиток сільських територій 
більше, ніж у 130 країнах світу залежить від інфор-
маційно-консультаційного обслуговування з боку 
сільськогосподарських дорадчих служб. Дорадчі 
служби в США функціонують на базі університетів, 
їх фінансування здійснюється з наступних дже-
рел: 25% – Міністерством сільського господарства 
США, 40% – Урядом штату, 35% – Урядом округу. 
Групи експертів на федеральному рівні розро-
бляють стратегічні плани за пріоритетними про-
грамами діяльності, які охоплюють сільськогоспо-
дарське виробництво і навколишнє середовище, 
соціальні, молодіжні програми та ін. 

У Данії дорадчі інформаційно-консультаційні 
центри розташовуються у приміських зонах непода-
лік від фермерських господарств. Навколо будівлі 
центру розміщуються показово-дослідні ділянки, де 
спеціалісти центру проводять дослідження та зна-
йомлять фермерів із досягненнями науки, поясню-
ють на практиці, як застосовувати засоби захисту, 
добрива, сільськогосподарські знаряддя. 

У Великій Британії дорадча служба понад 
100 років була державною, і її діяльність повністю 
фінансувалась за рахунок бюджетних коштів, 
а послуги клієнтам надавалися безкоштовно. 
З 1.04.1997 р. вона була приватизована і пере-
йшла на самоокупність. У даний час держава є 
одним із клієнтів дорадчої служби. Консульта-
ційна робота проводиться для фермерів, а також 
різних організацій і фірм, пов’язаних із сільським 
господарством. 

Дорадча служба Канади є складовою депар-
таменту регіональних аграрних послуг Міністер-
ства сільського господарства та продовольства та 
об’єднує 4 регіональні та 39 районних відділень, у 
яких працюють спеціалісти-дорадники, спеціалісти 
з питань аграрної економіки, аграрного виробни-
цтва (зоотехнії, агрономії), агробізнесу (менедж-
менту), інженери, адміністративний персонал. 
Ефективною і структурованою є система дорад-
ництва у Польщі, яка створена і функціонує за під-
тримки держави. Фінансування системи сільсько-
господарського дорадництва з бюджету забезпечує 
отримання безкоштовної інформації фермерами 
та сільськими мешканцями, що є важливим інстру-
ментом допомоги аграрним виробникам.

У Європейському Союзі важливість системи 
сільськогосподарського дорадництва знайшла 
відображення у правових актах країн – членів цієї 

організації, а також у правових актах Європей-
ського Союзу. Так Регламент (ЄС) № 73/2009 Ради 
ЄС про заснування спільних правил для схем 
прямої підтримки фермерів містить норму про те, 
що держави-члени ЄС повинні мати систему кон-
сультування фермерів (тобто, систему дорадни-
цтва) з земельних питань та з питань управління 
фермами, управління якою здійснюється одним 
або кількома призначеними органами або при-
ватними організаціями. А сама система консуль-
тування фермерів повинна відповідати національ-
ним вимогам ведення сільського господарювання 
країни [4].

Науковим підґрунтям створення регіонального 
інформаційно-виробничого комбінату виступають 
раціональні форми галузевої організації виробни-
цтва кооперування та комбінування. Аналіз ефек-
тивних методів організації промислового виробни-
цтва дає підставу стверджувати, що механізм їх дії 
можна реалізувати при організації діяльності регі-
онального дорадчо-виробничого центру.

Кооперування – прямі виробничі зв’язки між 
підприємствами, які беруть участь у спільному 
виготовленні певної продукції. Комбінування – 
поєднання різних виробництв, що представляють 
собою послідовні ступені обробки інформації та 
технологічних операцій. Форми організації про-
мислового виробництва часто доповнюють одна 
одну, і тільки системних підхід до їх розгляду може 
забезпечити об’єктивні рішення щодо їх викорис-
тання. Комбінування – одна з форм усуспільнення 
виробництва, яка полягає в технологічному поєд-
нанні взаємозв'язаних різнорідних виробництв 
однієї або декількох різних галузей промисловості 
у рамках одного підприємства – комбінату. Його 
економічна ефективність обумовлена раціональ-
ним використанням знарядь праці, робочої сили. 
Більш інтенсивному використанню знарядь праці 
в комбінованих виробництвах сприяють, у першу 
чергу, високий рівень безперервності виробни-
чих процесів. Організаційна структура регіональ-
ного дорадчо-виробничого центру включає орган 
управління, інформаційно-дорадчий та виробни-
чий підрозділи. Управління комбінатом здійснює 
апарат управління у складі керівника та відповід-
них служб, які забезпечують відповідний рівень 
життєдіяльності центру. 

Правові засади здійснення сільськогосподар-
ської дорадчої діяльності в Україні визначає Закон 
України «Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність», яким встановлено, що сільськогос-
подарська дорадча діяльність (дорадча діяль-
ність) – це сукупність дій та заходів, спрямованих 
на задоволення потреб особистих селянських та 
фермерських господарств, господарських това-
риств, інших сільськогосподарських підприємств 
усіх форм власності і господарювання, а також 
сільського населення у підвищенні рівня знань [5].
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Нині в Україні сільськогосподарське дорадни-
цтво як система консультування виробників сіль-
ськогосподарської продукції не набуло належного 
розвитку. Мережа сільськогосподарських дорадчих 
служб ще тільки формується – нині дорадчими 
послугами охоплено менше 5% товаровиробників. 
За даними Міністерства аграрної політики та про-
довольства в Україні станом на 1.01.2014 р. зареє-
стровано 71 сільськогосподарську дорадчу службу, 
в яких працюють 1392 професійних сільськогоспо-
дарських дорадників та експертів-дорадників. Усі 
сільськогосподарські дорадчі служби, сільсько-
господарські дорадники і експерти – дорадники 
об’єднані у Всеукраїнську громадську організацію 
«Національна асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб України» (НАСДСУ), яка була ство-
рена 11.03.2003 р. [6]. Метою діяльності НАСДСУ 
є сприяння покращенню добробуту сільського 
населення та розвитку сільської місцевості через 
підвищення рівня знань і вдосконалення практич-
них навичок сільського населення та сільськогос-
подарських товаровиробників, задоволення та 
захист соціальних, економічних, фахових та інших 
спільних інтересів членів Асоціації. Основними 
завданнями НАСДСУ є: – сприяння провадженню 
освітньої діяльності для сільського населення та 
сільськогосподарських товаровиробників, членів 
Асоціації та інших осіб із питань менеджменту, мар-
кетингу, права, екології, застосування сучасних тех-
нологій та з інших питань, що пов’язані із сільсько-
господарською дорадчою діяльністю; – сприяння 
поширенню та впровадженню сучасних досягнень 
науки, техніки і технологій, здійснення демонстра-
ційних показів форм і методів роботи сільського 
населення і сільськогосподарських товаровироб-
ників; – здійснення координації діяльності суб’єктів 
сільськогосподарської дорадчої діяльності, членів 
Асоціації, методичне забезпечення та розробка і 
впровадження правил їх поведінки; – сприяння про-
фесійній підготовці дорадників та експертів-дорад-
ників шляхом організації навчання за програмами 
базової підготовки та підвищення їх кваліфікації за 
напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідо-
цтві; – представництво та захист законних прав та 
інтересів членів.

Задачі виробничого блоку: надання вироб-
ничих послуг із виконання технологічних опера-
цій власною та орендованою технікою, оренда 
та лізинг нової та вживаної сільськогосподар-
ської техніки, сервісне та ремонтне обслугову-
вання техніки, запровадження новітніх техноло-
гій із сканування земельних площ на предмет 
вмісту позивних речовин та видача рекоменда-
цій щодо ефективного внесення добрив, без-
перервне діагностування технічного стану сіль-
ськогосподарської техніки клієнтів у радіусі дії 
центру, підготовка кадрів. В Україні державна 
політика підтримки розвитку сільськогосподар-

ської обслуговуючої кооперації характеризу-
ється непослідовністю та низькою ефективністю. 
Чинне законодавство, зокрема, Закон України 
«Про сільськогосподарську кооперацію», ст. 321, 
передбачає, що «держава максимально сприяє 
розвитку і зміцненню господарської самостій-
ності кооперативів», проте чітких кроків у цьому 
напрямі так і не було зроблено [7]. У 2009 році, 
під тиском економічної кризи, а також за порадою 
професійних аграрних організацій, науковців та 
міжнародних проектів технічної допомоги, Уряд 
прийняв низку рішень, спрямованих на державну 
підтримку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації. Так було прийнято розпорядження 
КМУ № 184-р від 11.02.2009 р. «Про схвалення 
концепції Державної цільової програми підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на період до 2015р» та № 219-р 
«Про організаційні заходи щодо сприяння розви-
тку сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації та доступу особистих селянських і фермер-
ських господарств на ринки аграрної продукції» 
[8]. На виконання цих рішень, Міністерством 
аграрної політики України було підготовлено, 
а потім затверджено Урядом постанову № 557 
від 03.06.2011р. «Про затвердження Державної 
цільової економічної програми підтримки розви-
тку сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів на період до 2015 року» [9]. Але поста-
новою Кабінету Міністрів № 704 від 22 червня 
2011 р. «Про скорочення кількості та укрупнення 
державних цільових програм», постанова Кабі-
нету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557 
«Про затвердження Державної цільової економіч-
ної програми підтримки розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів на період 
до 2015 року « [10] визнана такою, що втратила 
чинність. Ураховуючи, що в Україні відсутній єди-
ний напрям і чітка стратегія, зокрема, у питаннях 
розвитку обслуговуючої кооперації як складової 
сталого розвитку сільських територій, рекомен-
дований центр на госпрозрахункових умовах 
буде надавати послуги виробничого характеру 
агровиробникам в зоні дії, тим самим знявши ряд 
невирішених питань із технічного, матеріально-
технічного та інноваційного забезпечення.

Висновки з проведеного дослідження. Не 
зважаючи на успіхи вітчизняних аграріїв в екс-
портній діяльності на зерновому ринку, ринку 
рослинних олій, аграрії відчувають хронічну про-
блему з кредитуванням, із забезпечення техні-
кою, запасними частинами, запровадженням 
у галузі новітніх технологій. Українські аграрії 
програють конкурентну боротьбу закордонним 
агровиробникам і без потужних змін у галузі від-
ставання буде тільки посилюватися. Підтримка 
галузі потребує великих фінансових інвести-
цій, яких на сьогодні Україна не має. В означе-
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ному стані, найбільш реалістичним сценарієм 
виходу із скрутного становища є організаційний 
шлях – створення регіональних дорадчо-вироб-
ничих центрів, які переберуть на себе інформа-
ційно-дорадчі та виробничі функції. Концентра-
ція технічних засобів у поєднанні із новітніми 
технологіями точного землеробства, сервісно-
ремонтного обслуговування техніки у регіональ-
них центрах дасть змогу мілким та середнім 
аграрним господарствам зосередити фінансові 
ресурси на виробничих технологіях, отримуючи 
якісні дорадчі та виробничі послуги від регіо-
нальних центрів. 
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