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У статті розглянута сутність дорадчих (інформаційно-консультаційних) послуг, життєвий 

цикл дорадчої послуги, як інноваційного продукту, який надається в рамках цієї послуги. На основі 
цього дослідження наведено власне визначення поняття «інноваційний продукт» та зазначені ос-
новні особливості з огляду на аграрну сферу застосування. Графічно представлено фази життє-
вого циклу інноваційного продукту, тобто дорадчої послуги та встановлений чіткий план етапів 
циклу. Запропоновані принципи дорадчої діяльності. 

Ключові слова: дорадчі послуги, інформаційно-консультаційні послуги, агроконсалтингові по-
слуги, інноваційний продукт, життєвий цикл послуг. 

Постановка проблеми. Одним із видів до-
радчих (інформаційно-консультаційних) послуг, 
що надаються українськими дорадчими служба-
ми є навчання, яке за значенням прийнято ото-
тожнювати з екстеншном. Але у багатьох випад-
ках саму дорадчу діяльність ототожнюють з по-
няттям «екстеншн». В свою чергу поняття «екс-
теншн» в міжнародній практиці піддалось критиці, 
та дана дефініція отримала назву «комунікації 
для інновацій». Тому постає питання визначення 
сутності дорадчих послуг через вивчення дорад-
чої послуги як інноваційного продукту. 

Аналіз останніх досліджень та постановка 
завдання. У багатьох визначеннях сільськогос-
подарського екстеншну наголошується його осві-
тній вимір. Крім того, екстеншн стає професійною 
комунікаційною інтервенцією, яка викликає доб-
ровільні зміни в поведінці заради передбачуваної 
державної або колективної корисності[1; 10]. Ця 
інтервенція мала не багато спільного з «допомо-
гою» а, скоріше, стала нав’язуванням технологій 
або посиленням державного контролю над фер-
мерами. На цих засадах визначення екстеншну в 
1980-ті роки було піддано критиці, виникла по-
треба у перевизначені, деякі поважні автори в 
області екстеншну вирішили повністю відмовити-
ся від поняття «екстеншн». Адже поняття «екс-

теншн» має надто широке значення та неодно-
значні конотації, що практично унеможливлює 
точне розуміння його сутності та необхідної кон-
цепції. Наприклад, Ван і Ролінг більше не викори-
стовують концепцію екстеншну у багатьох своїх 
роботах, і вони у своїх університетах переймену-
вали сферу науки екстеншну у вивчення «комуні-
кацій для інновацій» [10].  

Матеріалами досліджень є наукові праці 
Л’юіса, Ван і Ролінга [10], М. І. Лобанова [6], 
Г. В. Ольхової [8], А. В. Бикова [1], Т. А. Бутенко 
[2], Є. С. Лесних [5], П.М. Музики [7], Р. 
Я. Корінця, М. П. Гриценко, Ю. М. Берездецького 
[9] та інших. Проте вивчення сутності дорадчих 
послуг недостатньо досліджено в їх працях, тож 
визначення інноваційної складової дорадчих по-
слуг залишається не розкритим питанням. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є визначення інноваційної складової дорадчих 
послуг через вивчення дорадчої послуги як інно-
ваційного продукту. 

Об’єкт та методика дослідження 
Об’єктом дослідження є процес надання до-

радчих послуг. 
Методами досліджень є узагальнення та си-

стематизація, за допомогою даного методу про-
ведені теоретичні узагальнення та сформовані 
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висновки і пропозиції, термінологічний метод – 
при обґрунтуванні сутності категорії «інновацій-
ний продукт», аналізу і синтезу – при визначенні 
місця інновацій у наданні дорадчих послуг, графі-
чний метод– при розгляді життєвого циклу дора-
дчої послуги та інші загальнонаукові методи. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Згідно Закону України «Про сільськогоспо-
дарську дорадчу діяльність» одним із завдань 
сільськогосподарського дорадництва для забез-
печення інноваційного розвитку галузіє поширен-
ня та впровадження у виробництво сучасних тех-
нологій, новітніх досягнень науки та техніки, до-
ведення наукових розробок у вигляді доступної 
інформації до конкретних її користувачів, підви-
щення рівня їх інноваційної культури, сприяння 
впровадженню досягнень у виробництво [9]. 

На виконання цього завдання спрямована 
інноваційна функціядорадчих формувань. Тож 
існує можливість розглядати дорадчу діяльність 
як різновид інноваційної діяльності. 

Серед іншого дорадча послуга визначається 
як продукт інтелектуального характеру, виробле-
ний на основі збору, переробки і аналізу інфор-
мації та використанні розвитку науково-
технічного прогресу з метою поширення знань, 
практичних навичок селян та забезпечення при-
буткової сільськогосподарської діяльності шля-
хом впровадження науково-технічних і організа-
ційно-економічних інновацій в аграрну сферу. 
Цей продукт залишається у володінні клієнта 
після завершення процесу консультування [3; 4] 

В умовах ринку науково-технічна інформація 
перетворюється в інноваційний продукт, упрова-
дження якого має здійснюватися на підприємни-
цьких засадах. 

Система інформаційно-консультаційного об-
слуговування, поєднуючи науку, освіту і виробни-
цтво, виступає каталізатором інноваційного роз-
витку аграрного сектора економіки, сприяє поши-
ренню знань і є необхідною умовою розвитку 
ринку [2]. 

Незважаючи на кризовий стан в галузі, вона 
стала основними каналом впровадження закінче-
них науково-технічних розробок у виробництво та 
забезпечує реальний зворотній зв'язок сільгосп-
виробників з науковими організаціями [7; 8]. 

Розглядаючи дорадчі послуги як товар, який 
має вартість, собівартість, життєвий цикл, попит і 
пропозицію, постає питання виробництва (надан-
ня) дорадчих послуг з найменшими витратами та 
найбільшим прибутком. Тому можна зазначити, 
що в Україні є визначені передумови до форму-
вання повноцінного ринку інформаційно-
консультаційних та науково-впроваджувальних 
послуг. 

Визначення поняття інноваційний продукт, 
що приводиться у Законі України «Про інновацій-
ну діяльність» - не досконале, і не відображає 
повною мірою ті аспекти, що існують при його 

виробництві та використанні. Так, на нашу думку, 
економічно-логічне визначення інноваційного 
продукту таке: «інноваційний продукт» – це ре-
зультат цілеспрямованої науково-дослідної, про-
ектно-технологічної, експериментальної (апроба-
ційної) діяльності з доведенням наукової розроб-
ки (нових товарів чи послуг) через систему ви-
пробувань та перевірок до продукту повністю 
адаптованого до конкретного підприємства та 
його природно-кліматичних, економічних, техніч-
них, технологічних умов. Ринок інновацій в широ-
кому розумінні слід розглядати, як економічний 
простір на якому взаємодіють його суб’єкти: сіль-
ськогосподарські дорадчі служби різних організа-
ційно-правових форм і видів діяльності та об’єкти 
на які спрямована діяльністьдорадчих форму-
вань ( сільськогосподарські товаровиробники, 
сільське населення, органи управління агропро-
мислового розвитку, органи місцевого самовря-
дування). 

В агропромисловому виробництві, на відміну 
від багатьох галузей промисловості, існує галузе-
ва специфіка, в якій сільськогосподарські вироб-
ники стикаються не просто з проблемою застосу-
вання нових знань і впровадження інновацій, але 
і з проблемою адаптації одного і того ж нововве-
дення до різних агрокліматичних умов, масштабів 
підприємств і технологічних, виробничих особли-
востей діяльності кожного регіону [5]. 

Як і будь-який інший продукт, дорадчі послу-
ги мають свій життєвий цикл: стадії проектування 
і розробок, випуску на ринок, зростання, зрілості, 
насичення і занепаду. Цей процес має також і 
тимчасове вимірювання, оскільки деякі послуги 
застарівають – їх потрібно замінювати, а деякі 
послуги з'являються – їх варто упроваджувати [6]. 

Дорадча послуга, як інноваційний продукт 
проходить через низку етапів створення та реалі-
зації (рис. 1). 

Фази життєвого циклу інноваційного продук-
ту, тобто дорадчої послуги мають свою особли-
вість. Специфіка полягає в тому, що такі послуги 
поділяються на стандартні та унікальні. Стандар-
тні види послуг при чіткій організації процесу, 
можуть реалізовуватися протягом довготривало-
го часу значній кількості споживачів, а унікальні 
інноваційні послуги реалізуються тільки одному 
клієнту - один раз, тому не мають етапу зростан-
ня, зрілості і спаду, тобто відсутня фаза поши-
рення інноваційного продукту. 

Впровадження інновацій, що вимагає знач-
них витрат і супроводжується ризиком втрат, 
перетворюється в підприємницьку діяльність з 
усіма характерними її ознаками. Дорадчі структу-
ри, що забезпечують інноваційний процес, з од-
ного боку, виступають від імені держави, інфор-
муючи і консультуючи виробників, а з іншого, 
забезпечуючи впровадження, є суб'єктами під-
приємницької діяльності. 
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На початку життєвого циклу дорадче форму-
вання здійснює дослідження потреб ринку, після 
чого відбирає кращий проект,відбувається пошук 
необхідних ресурсів та організація надання по-
слуги, встановлюється контакт з замовником ре-
зультатом якого є розробка проекту і адаптація 
його до інноваційного продукту та планування 
подальшої співпраці. Між початком і завершен-
ням спільної діяльності слід виділити декілька 
основних фаз: виникнення інноваційного продук-
ту, його поширення та припинення виробництва. 

На перших етапах життєвого циклу іннова-
ційного продукту витрати незначні, відносні. З 
моменту ж розробки інноваційних проекту і плану, 
аж до моменту експериментального впроваджен-
ня, витрати починають збільшуватися. Далі ви-
трати проходять момент одиничного (експериме-
нтального) впровадження з максимальною кількі-
стю витрат, після цього інноваційний товар почи-
нає приносити прибуток. 

Реалізація інноваційного продукту повинна 
забезпечуватися відповідним рівнем якості інно-
ваційної послуги, що має бути комплексним, від-
стежуватись від першочергового визначення по-
треб і до повного їх задоволення. Встановлення 
чіткого плану етапів життєвого циклу інноваційно-
го продукту допомагає консультанту-дораднику 
та замовнику систематично переходити від опе-
рації до операції, які слідують одна за одною та 
що робить його більш результативним. 

Висновки. Різноманітні погляди на взаємо-

зв’язок між комунікацією і змінами знайшли своє 
відображення у визначенні терміну «екс-
теншн»,здійснили значний вплив на його розви-
ток, а також еволюцію поняття «екстеншн» у по-
няття «комунікації для інновацій». Екстеншн, у 
свою чергу, є поняттям, синонімічним дорадчій 
діяльності в цілому, та охоплює той її вид, коли 
дорадча послуга надається споживачу з викорис-
танням такого методу дорадчої діяльності, як 
навчання. Розглядаючи сутність дорадчої послу-
ги та інноваційного продукту прийшли до необ-
хідності запропонувати власне визначення по-
няття «інноваційний продукт», яке враховувало б 
повною мірою ті аспекти, що існують при його 
виробництві та використанні. Визначені особли-
вості сільськогосподарського інноваційного про-
дукту, а також наглядно відображена економіко-
логічна модель життєвого циклу інноваційного 
продукту ( дорадчої послуги). 

Дорадча послуга, як товар проходить через 
низку етапів життєвого циклу інноваційного про-
дукту, що складаютьсяз таких основних фаз: ви-
никнення інноваційного продукту, його поширен-
ня та припинення виробництва. Система інфор-
маційно-консультаційного обслуговування, поєд-
нуючи науку, освіту і виробництво, виступає ка-
талізатором інноваційного розвитку аграрного 
сектора економіки, сприяє поширенню знань, так 
поняття екстеншну у зв’язку з певною конотацією 
перетворилось у комунікацію для інновацій. 
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Рассмотрена сущность информационно-консультационных услуг, жизненный цикл информа-

ционно-консультационнойуслуги, как инновационного продукта, который предоставляется в рам-
ках этой услуги. На основе этого исследования приведено собственное определение понятия «ин-
новационный продукт» и указаны основные его особенности, учитывая аграрную сферу примене-
ния. Графически представлены фазы жизненного цикла инновационного продукта, т.е. консульта-
ционной услуги и установлен четкий план этапов цикла. Предложены принципы информационно-
консультационной деятельности. 

Ключевые слова:совещательные (информационно-консультационные) услуги, агроконсалти-
нговые услуги, инновационный продук, жизненный цикл услуг. 

 
Considered the essence of extension (information and counselling) services, lifecycle of advisory ser-

vices, as an innovative product that is provided within the service. Based on this research are presented own 
definition of "innovative product" and to identified main characteristics of agricultural innovation. Graphically 
represented phases of the life cycle of an innovative product, that is advisory services and established the 
clear plan phases of the cycle. We proposed principles advisory services. 

Key words: advisory (information and consulting) services, innovative product, the life cycle of a ser-
vices. 
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УДК 332.122 (477) 
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

К.М. Кащук, аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет 
 

У статті надається характеристика інноваційного потенціалу Житомирської області за 
останні роки. Для оцінки наукового забезпечення інноваційної діяльності проаналізовано показники 
структури надходжень для фінансування наукових досліджень, мiжнaрoдного спiврoбiтництва 
нaукoвих організацій Житомирської області, а також кiлькiсть викoнaних та впроваджених 
результатів нaукoвих тa нaукoвo-тeхнiчних рoбiт. Встановлено ,що сумарний індекс складових 
елементів науково-технічного потенціалу Житомирської області знижується.  

Ключові слова: інформатизація суспільства, науковий-технічний потенціал, впровадження 
результатів наукових досліджень. 

Постановка проблеми. Створення умов для 
оптимального розвитку наукового потенціалу в 
регіонах стає одним з головних пріоритетів у 
формуванні системи і механізму управління 
інноваційним розвитком країни. Проведення 
аналізу та оцінки наукового потенціалу в 
Житомирській області на сучасному етапі є акту-
альним завданням, оскільки підготовка кадрів та 
направленість їхніх досліджень мають динамічно 
реагувати на актуальні проблеми розвитку країни 
та відповідати вимогам інноваційно-орієнтованої 
економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання переходу науки на інноваційні 
засади, розвитку кадрової складової 
інноваційного потенціалу, імперативи розробки 
програм мобільності між наукою на виробниц-
твом, характеристики державного управління 
впровадження інновацій у виробництво, а також 
аналіз основних форм співпраці науки та бізнесу 
у розвинених країнах світу і зв'язок наукового 
потенціалу із зростанням добробуту в країні 
досліджено у низці наукових публікацій [4-6]. 

Разом з тим залишилися не розробленими 
питання підтримки інноваційного розвитку аграр-

ного виробництва науковою сферою 
Житомирської області шляхом розробки 
механізму стимулювання попиту на продукцію 
наукових установ як засобу забезпечення науко-
вими розробками аграрних підприємств та сти-
мулювання їх інноваційного розвитку. Тому про-
ведення аналізу та оцінки наукового потенціалу в 
Житомирській області на сучасному етапі є акту-
альним завданням, оскільки підготовка кадрів та 
направленість їхніх досліджень мають динамічно 
реагувати на актуальні проблеми розвитку країни 
та відповідати вимогам інноваційно-орієнтованої 
економіки.  

Метою дослідження є оцінка динаміки 
інноваційно-наукового потенціалу Житомирської 
області з використанням індексу динаміки скла-
дових елементів науково-технічного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Частка нау-
кових організацій Житомирській області у 
загальній кількості по Україні є незначною і скла-
дала у 2011 році лише 0,7% (у 2011 році в Україні 
науковою діяльністю займалися 1340 
організацій). Із загальної кількості наукових 
організацій області 1 – відноситься до 
академічного сектора, 5 здійснюють наукову 


