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ВСТУП
Важливість значення інститутів і інновацій для еко-

номічного розвитку країни в сучасних реаліях так чи іна-
кше може вважатися безперечним і емпірично підтверд-
женим фактом. У сучасних умовах, коли потреба в інно-
ваціях досягла критичної маси необхідна адекватна інсти-
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Досліджено теоретико-методологічні засади формування інституціональної політики інно-

ваційного розвитку агропромислового виробництва.

Доведено, що метою інституціональної інноваційної політики в аграрній сфері має стати фор-

мування інституціонального базису, який стимулює інвестиційний попит на інновації та змінює

структуру мотивів і стимулів, які продукує сам інститут. Встановлено, що стимулювання інно-

ваційного розвитку агропромислового виробництва має бути комплексним з використанням

усіх наявних форм, включаючи запозичення передових технологій, освоєння новітніх досягнень

в області організації бізнес-процесів і сфері управління.

Обгрунтовано, що основним імперативом державної стратегії інноваційного розвитку агро-

промислового виробництва має стати формування інноваційного сектора економіки і підтрим-

ка його інноваційних процесів, через насичення результатами цих процесів інноваційної фор-

ми ринку, створення потреб в них для споживача таких результатів.

Встановлено, що при реалізації стратегічних пріоритетів інституціональної інноваційної по-

літики необхідно сконцентрувати інструменти впливу на рівні інноваційної форми ринку на трьох

складових: отримання інновацій, інноваційного продукту і інноваційної форми послуг.

Theoretical and methodological basis of the formation an institutional policy of innovative

development agricultural production.

We prove that the purpose of institutional innovation policy in the agricultural sector should be the

creation of an institutional base that stimulates investment demand for innovations and changes the

structure of motives and incentives produce the institution. Established that stimulate innovative

development of agricultural production should be integrated using all available forms, including

borrowing of advanced technology, the development the latest advances in the field of business

process and governance.

It is proved that the main imperative of the state strategy innovative development of agricultural

production should be the creation innovative economy and support its innovation processes through

saturation results of these processes of innovative forms of market, creating the need for them to

consumers such results.

Found that the implementation of the strategic priorities institutional innovation policy instruments

necessary to concentrate the impact on the level of innovative forms of market on three components:

acquiring innovation, innovative product, innovative forms of service.
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туціональна політика, яка змінить діючий господарський
порядок, непривабливий для інновацій. При цьому для
переходу до інноваційного шляху недостатньо його дек-
ларувати або прийняти чергову інноваційну стратегію,
недостатньо також збільшити інвестиції в науку і освіту,
чи створити ще один державний орган управління інно-
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ваціями. Наявність розвиненої наукової інфраструктури
і державної політики не вирішує проблеми науково-тех-
нічного прогресу. Перехід на інноваційний розвиток при-
пускає створення таких інституціональних умов, за яких
саме інновації виступають основним джерелом макси-
мізації індивідуального доходу власника, та будуть усу-
нуті всі альтернативні інноваціям можливості отримання
економічного прибутку та особистого доходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологічний базис інституціоналізму було розви-

нуто працями провідних науковців: Т. Веблена, В.
Дементьєва [1], В. Маєвського [8], В. Макарова [9], В.
Полтеровича [12], Р. Нельсона, С. Уінтера [11], Й.
Шумпетера [14]. В аграрній сфері інструментарій інсти-
туціоналізму для формування концептуальних положень
інноваційного розвитку та визначення його детермінант
використовували І. Костирко [7], П. Саблук, М. Малік, С.
Тивончук, Л. Федулова, О. Шпикуляк [6; 10; 13].

У той же час низька активність інноваційного проце-
су в агропромисловому виробництві, необхідність визна-
чення концептуальних положень формування інновацій-
ного розвитку, пошук шляхів виходу з "інституціональ-
ної пастки", що перешкоджає інноваційному процесу в
аграрній сфері, — зумовлює подальше вивчення про-
блем, що стосуються: методології інституціональних
трансформацій та механізмів їхньої реалізації; особли-
востей інституціонально-структурних трансформацій в
аграрному секторі економіки; розвитку концептуальних
підходів до формування інституціональної політики інно-
ваційного розвитку агропромислового виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є обгрунтування концептуальних

підходів до формування інституціональної політики та ви-
ділення стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку
агропромислового виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вся сукупність дій із створення і контролю над фор-

муванням правил відноситься до сфери інституціональ-
ної політики. Під інституціональною політикою, як пра-
вило, розуміється система дій держави в економічній,
правовій і ідеологічній сферах, спрямованих на викори-
стання інститутів для вирішення завдань розвитку. В та-
кому викладенні сама інституціональна політика стає
інститутом впливу держави на господарське життя су-
спільства.

Метою інституційної політики не можна вважати
створення інститутів заради інститутів, вона повинна
бути спрямована на забезпечення соціально-економіч-
ної ефективності, розкриття всіх можливостей еконо-
мічного потенціалу суспільства для досягнення прийнят-
ного рівня добробуту. Для досягнення цієї мети інсти-
туційна політика повинна включати цілий спектр на-
прямів, що забезпечують подолання суперечностей між
економічними інтересами агентів і досягненням консен-
сусу. Вона має бути пов'язаною з формуванням і роз-
витком сучасних інститутів, включаючи встановлення
прав власності і правил контрактації, які адекватні
природно-технологічному базису суспільства і сприяють
розвитку його потенціалу. Значить, інституційна політи-
ка повинна включати політику в галузі створення й по-
ширення інформації і знань, створення інститутів науки
та структур, пов'язаних з розвитком базових для дано-
го суспільства галузей.

При формуванні засад інституціональної політики
важливо враховувати те, що збільшення кількості фор-
мальних інститутів автоматично не приводить до позитив-
них змін інституціонального середовища діяльності гос-
подарюючих суб'єктів. Більше того, може сформуватися
сукупність інститутів-симулякрів (інститутів-муляжів), які
витіснять дійсно корисні і ефективні для виробників і до-
могосподарств інститути [2, с. 134—135].

Інституціональна політика має декілька аспектів. Так,
вона формує таке інституціональне середовище діяль-
ності фірм і домогосподарств , яке дозволяє ре-
алізувати їм свої інтереси, використовуючи ринковий ме-
ханізм господарських взаимозв'язків. Інституціональна
політика створює умови для керованості економічної си-
стеми та здатна забезпечити ефективне державне регу-
лювання економіки. В наявних історичних умовах дер-
жавні заходи, спрямовані на модернізацію економічних
інститутів, можуть дати мультиплікативний ефект, як у ба-
жаному, так і в небажаному для визначених цілей напрям-
ку. Інституціональне середовище посилює дію політики
держави. Чим гнучкішим і здатним до змін виявляється
економічне середовище, тим ширші можливості для зміни
інститутів. Ці зміни відбуваються і спонтанно, переважно
в сфері неформальних інститутів, і цілеспрямовано —
шляхом створення нових формальних інститутів, що по-
требує законотворчої діяльності держави із застосуван-
ням доступних легітимних засобів.

Інституціональна політика може здійснюватися різ-
ними способами. Один з них припускає прагнення мак-
симально "зарегулювати" господарську діяльність, ухва-
лити якомога більше законів "на усі випадки життя" [5, с.
114]. Така політика неминуче призводить до того, що
значна частина законів і підзаконних актів не отримують
механізму забезпечення їх дії, виникають протиріччя між
формальними нормами, сама система інститутів стає гро-
міздкою і починає гальмувати трансакції замість того,
щоб їх прискорювати. У цій ситуації переважна більшість
економічних суб'єктів проявляють опортунізм по відно-
шенню до формальних інститутів, починають шукати спо-
соби обійти їх і здійснюють спонтанні дії усупереч інсти-
туціональним нормам або звертаються до неформальних
інститутів.

У цілому, процес розвитку інституціональних сто-
сунків проходить наступні етапи: неінституціональні
(спонтанні, хаотичні взаємодії економічних суб'єктів, що
зазвичай мають місце в перехідний період від однією еко-
номічної системи до іншої), потім — неформальні інсти-
тути, формалізація інститутів шляхом їх легімітізації дер-
жавою, поява організаційно оформлених інститутів
(інститутів-організацій), відмова від надмірної формалі-
зації інституціональних стосунків шляхом впровадження
нових неформальних норм господарської поведінки.
Інституціональна політика припускає цілеспрямований
вплив на сукупність економічних інститутів на кожному з
цих етапів. Інституціональна політика не може обмежу-
ватися лише впливом на формальні інститути, хоча вони
є більш доступними для такого впливу.

Метою інституціональної інноваційної політики в аг-
рарній сфері має стати формування певного інституціо-
нального базису, який стимулює інвестиційний попит на
інновації та змінює структури мотивів і стимулів, які про-
дукує сам інститут.

Зміни інститутів не можна розглядати поза контек-
стом інституціональної організації економіки. Інститу-
ціональна організація економіки є трирівневою. Три рівні
це: інституціональний порядок, інституціональне сере-
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довище і інституціональна структура. Сама природа інсти-
туціональних змін залежно від рівнів інституціональної
організації економіки буде різною. Еволюційні спонтанні
інституціональні зміни переважають на рівнях інституці-
онального порядку і інституціонального середовища, а
цілеспрямовані, — на рівні інституціональної структури.
Проте якість інститутів залежить від безлічі чинників, які
часто неможливо чітко специфікувати. Такі події, що
впливають на формування інститутів, можна віднести до
класу "випадкових історичних подій", які розглядаються
в контексті залежності від попередньої траєкторії роз-
витку [3, с. 65].

З огляду на поширення інституціональної парадигми
забезпечення інноваційного розвитку важливо забезпе-
чити її трансформацію в інституціональну інноваційну
політику на рівні стратегічних пріоритетів розвитку.

У частині інноваційного розвитку виділимо компонен-
ти стратегії, такі як освіту, розвиток на власній основі і
здійснення суспільної влади, тобто триєдність розуму,
можливостей і законодавчої ініціативи, які є основними
компонентами інноваційності [4, с. 88]. Тому реалізація
інноваційних дій відбувається на основі знань і інфор-
мації, на власній основі можливостей, які проявляються
в прагненні організувати інноваційне підприємство, до-
сягти успіху або вивести галузь у лідери ринку. Це при-
родно відбувається за підтримки держави у рамках за-
конодавства, правил і регламентів. Стратегія інновацій-
ного розвитку буде ефективнішою тільки при диверси-
фікації груп підприємств, ринку і споживача, тобто при
формуванні інноваційного сектора економіки.

Основний імператив державної стратегії інноваційно-
го розвитку агропромислового виробництва — це фор-
мування інноваційного сектора економіки і підтримка
його інноваційних процесів, через насичення результа-
тами цих процесів інноваційної форми ринку, створення
потреб у них для споживача таких результатів.

При реалізації стратегічних пріоритетів необхідно
сконцентрувати інструменти впливу в інноваційному сек-
торі економіки на рівні інноваційної форми ринку на трьох
складових: отримання інновацій, інноваційного продук-
ту і інноваційної форми послуг, — це і є основні елемен-
ти стратегії інноваційного розвитку. В даному випадку
створюється інновація і інноваційна технологія, фор-
мується інноваційне виробництво, а за допомогою інно-
ваційних технологій забезпечується модернізоване ви-
робництво. Таким чином, по-перше, розділяється квалі-
фікація і компетенція, згідно з формами ринку, які кла-
сифікуються, як інноваційна, модернізована і стандарт-
на. По-друге, конкуренція переноситься у внутрішньога-
лузеву форму пропозиції інноваційного продукту, тобто
конкурують самі продукти (інноваційні, модернізовані і
стандартні) один з одним між формами ринку. По-третє,
створюється пропозиція інноваційного продукту, форму-
ючи під нього подальший попит через мультиплікацію
його втіленням у стандартне виробництво і в стандарт-
ний продукт. Далі потрібна державна система регулюван-
ня роботи з інноваціями і інноваційним продуктом, окрім
ринкових механізмів.

Стратегія інноваційного розвитку охоплює три скла-
дові. Перша частина стратегії інноваційного розвитку —
максимальна генерація інновацій, тобто максимальна
кількість їх створення за допомогою процесу інноваційного
в інноваційному секторі економіки і заповнення ними рівня
інноваційної форми ринку, тобто ринку інновацій.

До тих пір, поки галузь не сформує усередині себе
необхідність і потребу впроваджувати інновації і пра-

цювати з інноваційним виробництвом, вона не зможе бути
лідером, конкурентоздатною і фінансово стійкою. Тому
необхідно виробити таку стратегію інноваційного розвит-
ку агропромислового виробництва, щоб вона не відтор-
галася інноваційним підприємством, його колективом.
Щоб нові ідей, пропозиції, ініціативи, що поступають зни-
зу, завжди вписувалися в прийняту стратегію інновацій-
ного розвитку такого підприємства.

Друга частина стратегії інноваційного розвитку —
швидкість засвоєння інновацій. Інноваційна форма рин-
ку, як правило, потрібна для того, щоб швидше засвою-
вати інновації, знати які завдання вирішувати і до яких
цілей рухатися для досягнення результатів. Тому необх-
ідно, щоб кожна інновація була швидше засвоєна в інно-
ваційному виробництві і перетворилася в інноваційний
продукт.

Третя частина стратегії інноваційного розвитку —
створення привабливої пропозиції для споживача інно-
ваційного продукту. Яку цінність інноваційний продукт
створює для споживача, в чому він корисний. За що спо-
живач платить, чи за товар, або за право їм володіти?
Необхідно формувати пропозицію для споживача, ство-
рюючи потребу в інноваційних продуктах. Отже, для ре-
алізації стратегії інноваційного розвитку потрібна мак-
симальна генерація інновацій, швидкість освоєння інно-
вацій і створення привабливої пропозиції для споживача
інноваційного продукту.

Таким чином, у рамках стратегії інноваційного роз-
витку створюється єдина інноваційна інфраструктура,
єдина база досліджень і розробок, формуються інно-
ваційні виробництва. Якщо зосередитсь на формуванні
тільки ринку інновацій, то є ризик не отримати кінцевий
результат у вигляді кінцевого інноваційного продукту.
Оскільки з прискореними тенденціями розвитку економ-
іки, обміну, запозичень власних розробок вирівнюється
і насичується рівень ринку інновацій, але не змінюється
рівень ринку інноваційного продукту, де створюються
інноваційні виробництва і засвоюються інновації. Таким
чином, необхідно забезпечити практичне застосування
інновацій через інноваційне виробництво, тобто форму-
вати інноваційну форму ринку на її другому рівні — ри-
нок інноваційного продукту (інноваційне виробництво).

ВИСНОВКИ
В умовах сьогодення за допомогою вертикально

встановлених правил гри, на наш погляд, вже неможли-
во управляти усією сукупністю стосунків багатосуб'єкт-
ного і багатостадійного інноваційного процесу, а також
реалізувати стимулюючу функцію інституту агроінно-
вацій. Сучасний стан суспільства і економіки, зумовлю-
ють неприйнятність проведення інноваційної політики
тільки згори. Потрібний інституціональний базис, засно-
ваний на всебічному залученні всіх учасників інновацій-
ного процесу. Держава повинна не змушувати до інно-
вацій, а ініціювати інноваційні процеси, створюючи спри-
ятливі умови для їх здійснення усіма іншими учасника-
ми, до яких відносяться не лише малі, середні і великі
підприємства, але і наукові і освітні установи, бюджетні
організації, регіональна і місцева влада. Інноваційний
розвиток економіки стане можливим тільки тоді, коли в
ньому будуть зацікавлені економічні агенти, а також коли
він буде спиратиметься на їх ініціативи.

Характерне для вітчизняної агросфери проведення дер-
жавної політики інноваційного розвитку зверху вниз, в ре-
жимі "ручного" управління не дозволяє реалізувати рушійні
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сили усіх учасників інноваційного процесу. Для приватного
підприємництва такий підхід є неприйнятним. Велика час-
тина вітчизняних агровиробників за показниками ефектив-
ності діяльності просто не досягли рівня, коли їх власні дос-
лідження і розробки забезпечують їм прибуток.

У державній політиці інноваційного розвитку агро-
промислового виробництва має бути передбачене його
стимулювання в усіх формах, включаючи запозичення пе-
редових технологій, освоєння новітніх досягнень у сфері
організації бізнес-процесів та управління. Це сприятиме
оновленню і підвищенню ефективності виробництва і на
цій основі розширенню можливостей для виникнення і
формування попиту на радикальні інновації. В умовах
ринкового господарювання, для ефективної роботи нау-
ково-дослідних організацій потрібна їх нова інституціо-
нальна структура, яка характеризується великою склад-
ністю і орієнтацією на ринок, перенесенням акценту із
стимулювання пропозиції знань на стимулювання попиту
на дослідження і розробки. Вирішення цієї задачі немож-
ливе без зміцнення зв'язку науки з бізнесом, без орган-
ічного включення в цей взаємозв'язок нових інституціо-
нальних ланок і структур.
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