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ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА  
ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ 

INFORMATION AND CONSULTING SUPPORT  
AS A COMPONENT OF INNOVATIVE ACTIVITY  

IN RURAL AREAS OF UKRAINE

У статті приділено увагу формуванню та обґрунтуванню наукових рішень, спрямованих на заді-
яння потенціалу базових складників розвитку інноваційної діяльності в сільській місцевості Укра-
їни, однією з яких є інформаційно-консультаційна підтримка інноваційних бізнес-ініціатив, ідей та 
проектів. Відзначено, що така підтримка інноваційної діяльності на селі повинна реалізовуватися 
на базі системного підходу та структуровано, орієнтуючись на необхідність виконання конкрет-
ного переліку функцій. Надано рекомендації стосовно вдосконалення інформаційно-комуніка-
ційної підтримки інноваційної діяльності в сільській місцевості на основі врахування специфіки 
інноваційної діяльності у сільській місцевості та ефективного використання наявної ресурсної 
бази та каналів комунікації. Водночас забезпечення повноцінної підтримки розвитку інноваційної 
діяльності на селі потребує побудови ефективної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, 
забезпечення доступу бізнесу та населення до мережі Інтернет.

Ключові слова: інноваційно-консультаційна підтримка, інновації, інноваційна діяльність, сіль-
ська місцевість, сільське господарство, комунікації, конкурентоспроможність.

В статье уделено внимание формированию и обоснованию научных решений, направленных 
на задействование потенциала базовых составляющих развития инновационной деятельности 
в сельской местности Украины, одной из которых является информационно-консультационная 
поддержка инновационных бизнес-инициатив, идей и проектов. Отмечено, что такая поддержка 
инновационной деятельности на селе должна реализовываться на базе системного подхода и 
структурировано, ориентируясь на необходимость выполнения конкретного перечня функций. 
Даны рекомендации по совершенствованию информационно-коммуникационной поддержки 
инновационной деятельности в сельской местности на основе учета специфики инновацион-
ной деятельности в сельской местности и использования имеющейся ресурсной базы и каналов 
коммуникации. В то же время обеспечение полноценной поддержки развития инновационной 
деятельности на селе требует построения эффективной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение доступа бизнеса и населения к сети Интернет.

Ключевые слова: инновационно-консультационная поддержка, инновации, инновационная 
деятельность, сельская местность, сельское хозяйство, коммуникации, конкурентоспособность.

The growth of productivity of agricultural machinery and technology over the past decades has led 
to a dramatic reduction in the need for human labour involved in agricultural production. The above 
changes have strengthened the tendencies of urbanization and the decline of the village in Ukraine, 
which, along with economic instability and macroeconomic problems, adversely affects the quality and 
standards of living of the rural population and the prospects for the introduction and successful dis-
semination of innovative business initiatives in rural areas. In view of the given range of problems, an 
important scientific and practical problem in modern conditions is the formation and substantiation 
of scientific decisions aimed at using the potential of the basic components of the innovation activity 
development in rural areas of Ukraine, one of which is competent, full and convenient in terms of the 
form of implementation information and consulting support for innovative business initiatives, ideas 
and projects in the rural areas.It is noted that information and consulting support for innovation activity 
in the rural areas should be implemented on the basis of a systematic approach and structured focusing 
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on the need for a specific list of functions. Recommendations concerning improvement of information 
and communication support of innovative activity in rural areas based on the specifics of innovation 
activity in rural areas and effective use of the available resource base and communication channels are 
given. At the same time, providing full support for the development of innovation activities in the rural 
areas will require building an effective information and communication infrastructure, ensuring access 
of businesses and population to the Internet.

Keywords: innovation and consulting support,  innovations innovation activity countryside, agricul-
ture, communication, competitiveness.

Постановка проблеми. Значне підвищення 
продуктивності сільськогосподарської техніки 
та технологій протягом останніх десятиліть при-
звело до кардинального зменшення потреби у 
людській праці, задіяної в аграрному виробни-
цтві. Як наслідок, суттєво змінилася структура 
зайнятості сільського населення як в Україні, 
так і в інших країнах, які традиційно вважалися 
аграрними [10]. Вказані зміни посилили тенден-
цій урбанізації та занепаду села в Україні, що 
поряд з економічною нестабільністю та макро-
економічними проблемами [8] негативно відо-
бражається на якості та рівні життя сільського 
населення та перспективах упровадження й 
успішного поширення інноваційних бізнес-іні-
ціатив у сільській місцевості [9].

З огляду наведену проблематику, важливою 
науково-практичною проблемою в сучасних 
умовах є формування та обґрунтування науко-
вих рішень, спрямованих на задіяння потенціалу 
базових складників розвитку інноваційної діяль-
ності в сільській місцевості України, однією з яких 
є компетентна, повноцінна та зручна за формою 
реалізації інформаційно-консультаційна під-
тримка інноваційних бізнес-ініціатив, ідей та про-
ектів на селі. Активізація позитивного потенціалу 
цього складника потребує прийняття та втілення 
певних рішень стосовно управління розвитком 
сільських територій, обґрунтування яких є пред-
метом даного наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія і методологія управління інноваційним 
розвитком територій має досить значний наро-
бок, представлений, зокрема, у роботах Б. Валу-
єва, М. Задорожного, О. Кантаєвої, Я. Крупки, 
Ю. Кузьмінського, І. Мельничука, В. Озеран та ін. 
Поряд із цим слід виділити роботи, в яких при-
ділено увагу вирішенню конкретних практич-
них проблем управління розвитком територій, 
наприклад праці В. Баутина, Ф. Важинського, 
В. Залізко, І. Прокопа, П. Саблука, Л. Шепотько, 
М. Хвесик, В. Юрчишина, О. Яценка. 

Проте специфіка управління інноваційним 
розвитком саме в сільській місцевості висвіт-
люється досить обмежено. Слід зазначити вне-
сок у науково-практичний доробок стосовно 
даної проблематики таких науковців, як Д. Хер-
бель, Р. Халед, Ч. Пенсі, Є. Кроулі, Н. Хаддад, 
М.  Халед, В. Готри, М. Ігнатко, О. Яценко. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значний внесок нау-
ковців у розкриття порушеної в статті проблема-
тики, у роботах сучасних учених практично не 
представлено способів, моделей та механізмів 
забезпечення ефективної інформаційно-кон-
сультаційної підтримки розвитку інноваційної 
діяльності в сільській місцевості України. Цей 
аспект майже ніким не розглядається як один 
із провідних у контексті забезпечення умов 
поширення інновацій на селі та активного залу-
чення до цього процесу місцевого населення. 
Не пропонується достатньо обґрунтованих ідей, 
на основі яких має забезпечуватися вдоскона-
лення системи інформаційно-консультаційної 
підтримки створення, впровадження та поши-
рення інновацій у сільській місцевості Україні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є формування 
та обґрунтування наукових рішень, спрямова-
них на задіяння потенціалу інформаційно-кон-
сультаційної підтримки як одного з базових 
складників розвитку інноваційної діяльності в 
сільській місцевості України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інновації є основою розвитку сучасної еконо-
міки [1; 10], зокрема це стосується й проблеми 
розвитку сільської місцевості [3]. Попри те, що 
традиційно на селі найбільш активно стиму-
люються інновації, спрямовані на підвищення 
продуктивності сільськогосподарського вироб-
ництва завдяки використанню сучасних агро-
технологій, методів захисту рослин у поєднанні 
з новими методами селекції, надзвичайно важ-
ливим є впровадження інновацій у сфері орга-
нізації та управління сільським господарством 
[1; 3; 5], державного адміністрування на селі, 
створення сприятливої для бізнесу та життя 
людей у сільській місцевості інфраструктури, а 
також забезпечення якісної інформаційно-кон-
сультаційної підтримки процесу розроблення, 
впровадження у практику та поширення інно-
вацій [2; 6]. 

Саме останній напрям надає можливості 
забезпечення швидшого доступу новаторів до 
інформації, економії часу на виконання функ-
цій, які можуть бути автоматизовані [7]. 

Водночас забезпечення повноцінної інфор-
маційно-комунікаційної підтримки розвитку 
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інноваційної діяльності на селі потребує побу-
дови ефективної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури, забезпечення доступу бізнесу 
та населення на селі до мережі Інтернет [5; 6]. 
Для повноцінного досягнення цієї мети слід 
реалізовувати заходи стосовно зменшення 
законодавчих та адміністративних обмежень 
використання ІТ-інфраструктури для ведення 
бізнесу, отримання знань, реалізації інновацій-
них ідей. 

Суттєвим бар'єром у поширенні інновацій є 
відносно низький рівень доступу до актуальної 
інформації сільського населення. Спрямування 
до розвитку сільських територій потребує ціле-
спрямованого впливу на економічну активність 
мешканців села і формування у них підприєм-
ницьких навичок. 

Сфера інформаційно-консультаційної під-
тримки інноваційної діяльності на селі й є тією 
сферою, що здатна надати підтримку сіль-
ському населенню стосовно новітніх методів 
ведення сільського господарства, розвитку 
села, участі у діяльності аграрних ринків, опти-

мізації витрат діяльності, що має на меті під-
вищення конкурентоспроможності аграрних 
господарств, забезпечення сталого розвитку 
сільських територій, а також підвищення рівня 
професійної кваліфікацій мешканців сільської 
місцевості [2; 6]. 

На думку автора, ефективна інформаційно-
комунікаційна підтримка інноваційної діяль-
ності на селі може бути здійснення лише у тому 
разі, якщо заходи стосовно цього складника 
розвитку інноваційної діяльності в сільській 
місцевості реалізовуватимуться на базі систем-
ного підходу. З огляду на це, система інформа-
ційно-комунікаційної підтримки інноваційної 
діяльності в сільській місцевості повинна харак-
теризуватися певним переліком функцій, пред-
ставлених на рис. 1.

Успішність реалізації всіх зазначених функцій 
зумовлена багатьма чинниками суспільно-еко-
номічного характеру, властивими як конкретній 
місцевості, так і країні у цілому. Проблемою стає 
вибір способів організації інформаційно-кон-
сультаційної підтримки інноваційної діяльності на 

Рис. 1. Функції системи інформаційно-комунікаційної підтримки 
інноваційної діяльності в сільській місцевості

Джерело: складено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції системи інформаційно-комунікаційної підтримки інноваційної діяльності  
у сільській місцевості 

1) Інформаційна функція, що розуміється як вчасна доставка повноцінної, 
достовірної інформації, необхідної для здійснення інноваційної діяльності 

2) Практична функція, що полягає у доставці практичних порад, інструкцій 
та методик, потрібних для здійснення інноваційної діяльності 

3) Соціальна функція, що підтримує створення суспільного середовища, 
взаємодію та спілкування членів сільської громади, а також підтримку традицій  

4) Інтеграційна функція, спрямована на об’єднання локального середовища, 
зосередженого навколо проблематики впровадження інновацій у середовищі, 

пов'язаному з їх місцем проживання 

5) Контрольна функція, що дає змогу місцевій спільноті чинити реальний 
вплив на дії органів влади, зокрема стосовно впровадження інноваційних 

ініціатив 

6) Функція стимулювання креативності, що виражається в тому, що якісна 
інформаційно-консультаційна підтримка інноваційної діяльності на селі сприяє 

створенню середовища обміну поглядів та думок і водночас відіграє істотну роль 
у формуванні місцевої громадської думки 

7) Культурна функція, що проявляється у сприянні збереженню та 
культивуванню культури певної території й водночас у створенні можливості 

презентації своєї культури через засоби комунікації 

8) Функція сприяння реалізації локальних ініціатив, тобто зосередження на 
питаннях, пов'язаних із соціально-економічним розвитком певної території,  

а також на стимулюванні локального підприємництва 
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селі. У цьому контексті важливим є визначення 
сфери компетенції органів місцевої влади та біз-
несу, що можуть надавати певний перелік послуг.

Зокрема, державні органи можуть забезпе-
чити надання інформаційно-консультаційної 
підтримки інноваційної діяльності на селі на 
безоплатній основі стосовно:

– діяльності у сфері підвищення професій-
ної кваліфікації мешканців сільської місцевості;

– інформаційної діяльності, що підтримує 
розвиток сільськогосподарського виробни-
цтва, агротуризму і сільського туризму;

– поширення інформації щодо сучасних 
інноваційних методів організації сільськогос-
подарського виробництва;

– результатів аналізу аграрних ринків і 
ресурсів виробництва;

– результатів аналізу змін рівня й якості 
аграрної продукції і функціонування аграрних 
господарств.

Послугами на платній основі, які можуть 
надаватися як органами влади, так і приват-
ними підприємствами, можуть бути такі:

– складання різноманітних звітів та здій-
снення аналізу для потреб бізнесу, а також 
формування та заповнення необхідних доку-
ментів для отримання фінансової допомоги від 
уряду та недержавних фондів або кредитів;

– організація спеціалізованої фахової підго-
товки;

– здійснення видавничої, поліграфічної 
діяльності;

– консультаційне сприяння реалізації інно-
ваційних ініціатив, упровадження нових техно-
логій та продукції.

Якісна інформаційно-консультаційна під-
тримка під час упровадження та поширення 
інноваційних проектів на селі забезпечує такі 
переваги:

1. Полегшує контроль витрачення ресурсів а 
також досягнутого ефекту від реалізації іннова-
ційних проектів.

2. Дає можливість вибору окремих цілей та 
варіантів їх реалізації, які найкраще сприяти-
муть соціально-економічному розвитку місце-
вості.

3. Забезпечує зв'язок між стратегічним пла-
нуванням та операційною діяльністю.

Структури, що спеціалізуються на наданні 
інформаційно-консультаційних послуг на селі, 
можуть надавати послуги ведення обліку та під-
готовки інноваційними підприємствами та під-
приємцями бухгалтерської та фінансової звіт-
ності та необхідної документації для подання до 
державних фіскальних та статистичних органів, 
кредитних організацій, інвестиційних фондів 
тощо. Також існує потенціал організації виста-
вок, показів інноваційної продукції та підтримки 

участі у подібних заходах місцевих проіннова-
ційних підприємств та підприємців на загально-
національному та міжнародному рівнях.

Серед основних сфер, де сільські новатори 
мають потребу у постійно поновлюваній інфор-
мації, доцільно виокремити:

– питання організації ефективного сільсько-
господарського виробництва за сучасними 
зразками;

– питання актуалізації законодавчих основ 
діяльності, у тому числі інноваційної, та доступу 
до поточної нормативно-правової бази;

– можливість надання допомоги на розви-
ток бізнесу від держави, інвесторів та інформа-
ції стосовно умов отримання кредитів та позик 
у різних кредитно-фінансових установах;

– потребу поглиблення знань у сфері вико-
ристання сучасних інформаційних технологій у 
поточній діяльності.

Консалтингові послуги у сфері інновацій та 
трансферу технологій передбачають: 

– консультації, допомогу і навчання у сфері 
передачі знань; 

– консультації, допомогу і навчання з питань 
набуття та захисту нематеріальних активів і їх 
використання; 

– консультації, допомогу і навчання сто-
совно використання сучасних стандартів, тех-
нологій та правил;

– діагностику потреб бізнесу;
– аналіз інноваційного потенціалу компанії 

(підприємця);
– перевірку рівня та якості підготовки інно-

ваційного проекту до реалізації, включаючи 
техніко-економічну підготовку;

– консультації щодо розроблення основних 
фінансових розрахунків відносно обсягу необ-
хідних інвестицій та оцінки економічної ефек-
тивності підприємства.

Стосовно проблем забезпечення якісного 
інформаційно-консультаційного забезпечення 
інноваційної діяльності на селі слід особливо 
відзначити:

– брак фінансових ресурсів для організації 
такого забезпечення, оплату праці консуль-
тантів та експертів, фінансування навчання та 
перенавчання сільського населення;

– відсутність або недостатність технічного 
забезпечення реалізації процесів (комп’ютери, 
принтери, стабільний Інтернет тощо), устатку-
вання і навіть канцелярських засобів;

– низький рівень заробітної плати консуль-
тантів, що працюють у сільській місцевості, що 
недостатньо мотивує їх на ефективну роботу та 
саморозвиток;

– опір нововведенням із боку значної час-
тини (іноді домінуючої) населення сільської міс-
цевості;
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– брак часу сільських жителів-підприємців 
на самовдосконалення та розвиток через сут-
тєве поточне робоче навантаження та надмір 
обов’язків.

Ефективна інформаційно-консультаційна 
підтримка інноваційної діяльності в сільській 
місцевості також передбачає організацію фахо-
вої підготовки, семінарів і конференцій, а також 
утілення інших ініціатив у сфері розвитку інно-
ваційної активності на селі та екологічного зем-
леробства, координацію завдань у сфері реалі-
зації інноваційних ідей, сприяння поширенню 
результатів наукових досліджень на практиці.

Висновки з даного дослідження. Оптимізація 
управління інноваційним розвитком сільських 
територій в Україні може надати конкретним 
територіям, де таке управління реалізується, 
конкурентні переваги та сприяти їх відро-
дженню навіть за сучасних умов, несприятливих 
для розвитку села в Україні демографічних, тех-
нологічних та соціально-економічних тенденцій. 
У цьому контексті інформаційно-консультаційна 
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підтримка являє собою важливу ланку в пере-
дачі досягнень науки до їх утілення на практиці, 
особливо у сільській місцевості. 

Від ефективності системи інформаційно-
консультаційної підтримки інноваційної діяль-
ності в сільській місцевості, від повноцінності 
виконання цією системою її функцій значною 
мірою залежить те, чи буде достатньою мірою 
реалізовано потенціал розвитку села за раху-
нок упровадження та поширення інновацій. 

Значення такої підтримки полягає в усвідом-
ленні сільською спільнотою, що вона є части-
ною національної інноваційної системи України, 
а селяни, використовуючи надбання сучасної 
науки та техніки, можуть позитивно впливати на 
розвиток власного соціально-економічного ото-
чення та економічне зростання країни у цілому. 

Однак для впровадження сучасних техно-
логій на селі потрібні сучасна апаратна плат-
форма, необхідне програмне забезпечення та 
організація тренінгів для підвищення компе-
тентності посадових осіб. 


