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Анотація. В статті розглядається формування елементів 

інституціональної системи, що забезпечують реалізацію конкурентної 

політики у сфері інноваційного розвитку агропромислового комплексу. 
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Забезпечення економічного зростання України та надання йому належної 

стійкості вимагає активізації інвестиційних, а отже інноваційних процесів. 



Актуальним є визначення і наукове обґрунтування об’єктивно наявних у нашій 

економіці галузей, що спроможні забезпечити міцні конкурентні позиції України.  

Однією з таких галузей України тепер є АПК, що має унікальну природну 

базу і традиції виробництва продукції не тільки для внутрішнього ринку, але й для 

збуту на світових ринках. 

Досвід ринковорозвинутих країн показую, що однією з пріоритетних сфер 

формування конкурентної політики у сфері АПК є визначення напрямків 

інноваційного розвитку та відповідного інституціонального забезпечення. 

Агропромисловий комплекс є цілісною виробничо-економічною системою 

і виступає як сукупність певного числа галузей народного господарства, які 

спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції, її переробці в 

предмети кінцевого споживання, доведення їх до споживачів, а також на 

виробництві відповідних засобів виробництва. 

Кінцева мета АПК реалізується через систему міжгалузевих економічних 

відносин, які складають головний зміст всієї цільової функції 

агропромислового комплексу. Носіями цих відносин є галузі виробництва, 

сукупність яких складає структуру АПК. 

Розглядаючи АПК як систему, то між її структурою та функцією системи 

можна відстежити чітку залежність. Функція системи є первинною по 

відношенню до формування її структури. Призначення структури системи 

полягає у створенні найбільш сприятливих умов для реалізації її цільової 

функції.  

Багатьма вченими досліджуються теоретичні питання інституціонального 

будівництва економічної системи. Зокрема організаційно-функціональному, 

інвестиційному, правовому забезпеченню присвячували праці Купіна Т., 

Олєйнік А., Пахомов Ю., Пересада А., Поважний О. Проблемам інноваційного 

перетворення АПК присвячено значний доробок вчених-економістів та 

спеціалістів у галузі державного управління. Однак комплексні підходи 

стосовно визначення інституціонального середовища інноваційного розвитку 

АПК на сучасному етапі застосовуються недостатньо. 



Мета статті полягає у визначенні чинників, що впливають на 

інституціональне забезпечення реалізації конкурентної політики у сфері 

інноваційного розвитку, а також відповідних функцій державного управління 

агропромисловим комплексом. 

Досвід показує, що у світовій економіці стимулювання інноваційних 

процесів відбувається переважно через прямий вплив держави на господарські 

процеси. На користь цього свідчить зокрема той факт, що у країнах – членах 

Організації економічного сприяння та розвитку  питома вага державних витрат 

у ВВП становить майже 50% від загальних, хоча між прямою участю держави в 

господарській діяльності та темпами економічного зростання не існує прямої 

залежності [10]. 

Сучасними загальносвітовими тенденціями макроструктурних зрушень є 

стале збільшення у виробництві ВВП частки аграрного сегмента економіки. 

Такі тенденції є також притаманними і Україні. Незважаючи, що валова додана 

вартість сільського господарства у 2013 році склала 112799 млн.грн. і приріст її 

в порівнянні з 2007 році становив майже 179 %, але ж частка сільського 

господарства у структурі ВВП за період з 2007 – 2013 рр. суттєво не змінилася 

та склала лише 3 % (табл. 1). 

Виникнення та розвиток інноваційних процесів відбуваються в 

багатовимірному інституціональному просторі. Складність і розгалуженість 

АПК, наявність сфер з діаметрально протилежними інтересами спонукає до 

необхідності формування в межах національної інноваційної системи також і 

інноваційної системи АПК. 

Особливий інтерес становлять дослідження вчених, які вирішують питання 

стосовно формування інституціонального середовища, що є передумовою 

сталого розвитку. У цьому зв’язку однією з актуальних наукових проблем є 

питання порівняння різних економічних систем у контексті визначення 

оптимальної інституціональної моделі національної економічної системи 

України. Інноваційна система АПК як її складова повинна мати конфігурацію, 



що найбільш прийнятна і відповідає інноваційно-інвестиційному характеру 

перетворення в АПК. 

Таблиця 1 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності  

у фактичних цінах, млн.грн. [11] 

Рік 2007 
рік 

2008 
рік 

2009 
рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

47417 65148 65758 82641 110564 112799 132245 

Добувна промисловість 31695 54337 40676 65551 87077 83203 82993 
Переробна 
промисловість 143428 164735 141878 158483 166382 184937 173935 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, газу та 
води 

23245 28800 31804 34984 45012 47857 48344 

Будівництво 30456 29185 21528 32518 37232 39127 36367 
Торгівля: ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів 
особистого вжитку 

95220 131261 129997 164826 203755 216659 229117 

Діяльність транспорту 
та зв’язку 70063 87078 97050 111013 133196 129794 134791 

Освіта 32905 43520 49239 55678 62099 75116 78092 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

22542 29209 34573 42181 45825 53715 57212 

Інші види економічної 
діяльності 159921 227441 234827 252098 274308 311201 333148 

Оплата послуг 
фінансових 
посередників 

-22098 -36538 -50849 -45814 -45649 -40109 -37879 

Чисті податки на 
продукти 85937 123880 116864 128410 182278 196936 186566 

Всього 720731 948056 913345 1082569 1302079 1411238 1454931 



Подальший розвиток та можливе застосування інституціональних теорій 

на теренах України, на наш погляд, являє собою інтерес лише з огляду на те, що 

інституціональне будівництво повинно враховувати історичний шлях країни. 

Інакше таке рішення буде сприяти уповільненню розвитку [2]. 

Є серед науковців думка про те, що взірцем для української перспективи 

повинна стати економічна система узгодженого вільного підприємництва 

Європейського Союзу. Проте в інноваційній сфері саме американська модель 

прискіпливо вивчається як в Європі, так і в Росії. Тому існує питання: чи є 

прийнятними з огляду на ментальність українського соціуму інституціональні 

конструкції, застосовувані в американському АПК як найбільш ефективного у 

світі? 

Очевидно слід виходити з можливості та необхідності адаптації найбільш 

ефективних інститутів інноваційної економіки розвинених країн на теренах 

України [3]. 

Системні трансформації пов’язані в першу чергу з інституціональним 

середовищем, в якому вони здійснюються. Виокремлюють кілька способів 

формування інститутів. Перший тип зміни інститутів – стихійна еволюція: у 

цьому випадку інститути створюються «знизу». Роль держави у таких випадках 

полягає у правовому закріпленні таких, що стихійно виникають або тих, що 

суттєво змінилися, інститутів. Еволюційний тип: конкуренція між інститутами 

повинна привести до ліквідації «слабких» інститутів та сприяти розвитку тих, 

які забезпечують найбільшу ефективність [7]. 

Витоки проблем української економіки криються в тому, що внаслідок 

довготривалого радянського періоду розвитку економіки, перервався 

природний еволюційно-генетичний зв’язок у розвитку інституціонального 

середовища. Тому з метою створення та зміни тих чи інших формальних 

інститутів та механізмів їх закріплення необхідно звернутись до іншого 

способу здійснення інституціональних змін – за допомогою втручання держави. 

Роль держави в такому випадку з чисто технічної, зведеної до законодавчої 

фіксації неформальних норм, перетворюється на провідну [4]. 



Під час розгляду питання імпорту інститутів виникає питання критеріїв – 

які інститути та з якої країни потрібно імпортувати. З огляду на вищевикладене, 

трансплантація – процес запозичення інститутів, що розвинулись в іншому 

інституціональному середовищі потребує головного параметра сумісності – 

відповідності ментальності народу [8]. Особливості інституціональних 

трансформацій полягають, з одного боку, в необхідності гармонійної 

взаємодії інституціональної системи з культурною, когнітивною та 

еволюційно-генетичною системами, з іншого – обмеженість ступеня свободи 

при її трансформаціях [2].  

У цьому зв’язку фундатори інституціональної економіки зазначають, що ті 

неформальні інститути, які має держава, мало трансформуються під впливом 

імпортованих формальних інститутів (навпаки, самі їх значно трансформують 

[9]. 

Такий варіант інституціональних змін набагато складніший від 

еволюційного, що зумовлено низкою чинників: 

− принципово змінює попередню траєкторію розвитку; 

− носить неоднозначний характер; 

− актуалізує роль держави, робить її провідною, визначальною. 

Такі функції включають по-перше, санкціонування вибору оптимальної 

інституціональної моделі, по-друге, організаційно-правове забезпечення та 

реалізація цього процесу, по-третє – відстеження його результативності, а 

також здійснення потрібного коригування та усунення негативних наслідків [3]. 

Інститути, які діють сьогодні в інноваційній сфері, не забезпечують нову 

якість системи, її саморегулювання та відтворення. Унаслідок цього в 

масштабах економіки здебільшого відтворюються застарілі моделі і уклади.  

У всій множині своєї взаємодії суб’єкт та об’єкт інноваційного процесу в 

агропромисловому комплексі повинні утворювати специфічну сферу взаємодії, 

яка реалізується за допомогою економічних механізмів регулювання і є по суті 

інноваційною системою АПК. У науковій літературі така категорія пов’язується 



із пошуками шляхів результативних та ефективних управлінських впливів на 

інноваційний процес, можливості його моніторингу та оцінювання [1].  

У контексті дослідження інституціонального забезпечення інноваційна 

система АПК визначається як сукупність інститутів, які підтримують зв’язки 

відповідно визначених державою конфігурацій з метою забезпечення стійкого 

проходження інноваційних процесів в АПК. При цьому досвід інноваційної 

системи США як найбільш ефективної в світі показує, що інституціональним 

ядром інноваційної системи є крупні фірми і корпорації – в умовах України мова 

йде, на наш погляд, про сферу підприємств переробної промисловості АПК. 

В Україні законодавчо визначено порядок інноваційної діяльності. Разом з 

тим проблема організаційно-правового забезпечення цієї діяльності 

залишається відкритою. Правові акти не дозволяють сформувати єдиний 

інноваційний механізм [3].  

Стійке проходження стратегії інноваційного розвитку української 

економіки залежить як від самих підприємств, так і від держави та її владних 

структур. Держава повинна створити необхідні й достатні зовнішні умови та 

заохочувати інноваційну орієнтацію  розвитку вітчизняних підприємств. Ця 

функція державного управління напряму пов'язана з реалізацією конкурентної 

політики в сфері АПК. 

Враховуючи той факт, що основним джерелом фінансування інноваційної 

діяльності підприємств української економіки залишаються власні кошти, що 

з огляду на їх обмеженість, не дає змоги дійти висновку про позитивні 

зрушення в інноваційно-інвестиційний сфері в Україні. 

Сучасні економічні дослідження ґрунтуються на тому, що майбутні 

моделі саморозвитку, рушійною силою яких є прибуток, можуть збільшити 

ефективність виробництва доданої вартості. Прибуток забезпечує 

рентабельність виробництва, необхідну для розширеного відтворення АПК, 

проте він не повинен перетворитись на самодостатню мету, досягнення якої не 

потребує виробництва й задоволення суспільно необхідних потреб. 



Надзвичайну актуальність щодо функціонування і розвитку АПК має 

відмінний від існуючого за споживацької моделі господарювання механізм, що 

є засобом спрямування вектора свідомої трансформації економіки у потрібному 

напрямі на основі включення інвестиційного процесу у забезпечення потреб 

розширеного відтворення ВВП [6]. 

Тобто для забезпечення ефективного функціонування АПК актуальним є 

врахування реалізації конкурентної політики стосовно інноваційно-

інвестиційного відтворення, зокрема суб’єктів АПК з самодостатньої мети на 

засіб підвищення добробуту селянства та гармонізацію інтересів суб’єктів 

різних сфер АПК і суспільства в цілому, відновлення природних багатств землі. 

Кінцевою метою реалізації конкурентної політики в сфері АПК є 

гармонізація життя людини в оточуючому середовищі. Процеси якісного 

зростання визначаються цивілізаційно-поведінковим стереотипом, 

притаманним тій чи іншій країні, тобто здатністю використовувати традиції і 

цінності, що відображають цивілізаційну специфіку народу і впливають на 

економіку країни [5]. 

За таких умов подолання негативних реалій спекулятивної економіки 

повинно ґрунтуватись на оновленому механізмі державного регулювання 

інноваційного відтворення в АПК, який є необхідною умовою реалізації 

конкурентної політики. 

Процес реалізації конкурентної політики в сфері інновацій передбачає 

формування відповідного інституціонального середовища, яке визначається 

здійснюваними в інноваційному процесі функціями державного управління. 

Організаційно-структурне забезпечення проходження інноваційного процесу у 

сферах АПК вторинне по відношенню до функцій державного управління, 

оскільки АПК є тією сферою, яка в силу своїх природних особливостей існує 

лише за умов державного сприяння і підтримки. 
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