
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 15

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 338.24:338.43

DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-27

Соколюк С.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності
Уманського національного університету садівництва

Sokolyuk Serhiy
Uman National University of Horticulture

ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTERPRISES  
IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY: INNOVATIVE ASPECT

У статті розглянуто особливості та перспективи інституційного розвитку підприємств аграр-
ного сектору, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність на інноваційних засадах. 
Висвітлено напрями інституційних змін періоду трансформаційних перетворень сучасного аграр-
ного сектору економіки. Розглянуто змістовну сутність інституційного механізму, зазначено, що 
в його основу покладено концепцію інституційного розвитку інноваційної діяльності в межах під-
приємств аграрного сектору. Доведено, що інституційний механізм забезпечення гармонійного 
інноваційного розвитку в агросекторі полягає в реалізації політики розвитку територіальних інно-
ваційних кластерів, які більш активно включені в коопераційні зв’язки та інституційні відносини 
взаємодії. Обґрунтовано, що спільна реалізація принципів кластерної політики щодо формування 
інтегрованих структур та взаємодія інституційних сфер (бізнесу, держави, університетів) дають 
змогу посилювати позитивні інституційні ефекти на інноваційній основі.

Ключові слова: інститут, аграрний сектор, інституційні зміни, підприємства аграрно-промисло-
вого виробництва, трансформаційні перетворення, інноваційний розвиток, інституційний меха-
нізм, кластерні структури.

В статье рассмотрены особенности и перспективы институционального развития предприятий 
аграрного сектора, которые осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность 
на инновационных основах. Освещены направления институциональных изменений периода 
трансформационных преобразований современного аграрного сектора экономики. Рассмотрена 
содержательная сущность институционального механизма, указано, что в его основу положена 
концепция институционального развития инновационной деятельности в рамках предприятий 
аграрного сектора. Доказано, что институциональный механизм обеспечения гармоничного 
инновационного развития в агросекторе заключается в реализации политики развития террито-
риальных инновационных кластеров, которые более активно включены в кооперационные связи 
и институциональные отношения взаимодействия. Обосновано, что совместная реализация прин-
ципов кластерной политики по формированию интегрированных структур и взаимодействие 
институциональных сфер (бизнеса, государства, университетов) позволяют усиливать положи-
тельные институциональные эффекты на инновационной основе.

Ключевые слова: институт, аграрный сектор, институциональные изменения, предприятия 
аграрно-промышленного производства, трансформационные преобразования, инновационное 
развитие, институциональный механизм, кластерные структуры.

Institutional changes as an integral part of the processes of modernization in the agricultural sector of 
economy are due to the need to form and consolidate such rules and norms of behavior and interaction 
in society, the observance of which will stimulate the activity of traders in development and implementa-
tion of innovations. The system of the relevant institutions should increase the efficiency of agricultural 
and industrial production and the development of competition. Features and prospects of institutional 
development of the enterprises in the agrarian sector that carry out the production and economic activity 
on the innovative principles are considered. The stages of changing the institutional environment in the 
process of development and remaking the agricultural sector of economy are highlighted. The directions 
of institutional changes in the period of transformation of the modern agricultural sector of economy are 
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Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вих умов господарювання в межах аграрного 
сектору економіки відбувався на тлі фунда-
ментальних інституційних зрушень, а саме 
виникнення різноманітних організаційно-пра-
вових форм власності, складної взаємодії 
старих та нових економічних інститутів, від-
родження виробничо-господарських традицій 
та появи нових технологій, зміни традиційної 
ролі держави в сучасних економічних про-
цесах. Інституційні зміни як складова частина 
процесів модернізації аграрного сектору еко-
номіки обумовлені необхідністю формування 
та закріплення таких правил та норм поведінки 
й взаємодії в суспільстві, дотримання яких при-
веде до стимулювання активності підприємств 
аграрно-промислового виробництва, науко-
вих установ, закладів освіти та суб’єктів іншої 
діяльності у сфері освоєння та впровадження 
передових технологій, техніки, організацій-
них та інших інновацій. Отже, формування та 
функціонування підприємств аграрного сек-
тору на інноваційних засадах не є можливими 
без створення та розвитку системи відповід-
них інститутів. Інституційні ж перетворення в 
аграрному секторі економіки мають сприяти 
підвищенню ефективності аграрно-промис-
лового виробництва, розвитку конкуренції, 
формуванню належної та адекватної інфра-
структури, а також провокувати інноваційні 
зрушення в межах аграрних підприємств, що 
забезпечуватимуть високі показники їх еконо-
мічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інноваційного розвитку підприємств 
у контексті інституційних трансформацій у 
межах аграрного сектору економіки висвіт-
лені в працях В. Бойка, В. Галушки, В. Горка-
вого, А. Даниленка, В. Зіновчука, Я. Костець-
кого, В. Криворучка, М. Лобаса, Ю. Лузана, 
Ю. Лупенка, Д. Міщенко, В. Нелепа, Ю. Нестер-
чук, О. Олійника, М. Пугачова, Л. Романової, 
П. Руснака, В. Савченка, М. Садикова, І. Сіва-

ченка, В. Трегобчука, А. Третяка та інших нау-
ковців. Загальні методологічні засади побудови 
інституційної основи інноваційного розвитку 
розкриті в концепціях західних економістів. 
Зокрема, слід назвати ідеї Й. Шумпетера про 
конкуренцію як головний фактор економічного 
розвитку корпорацій на основі інновацій; кон-
цепцію кластерних структур М. Портера; кон-
цепцію технологічних систем, яку розглядали 
Дж. Дози, Н. Розенберг; концепцію національ-
них інноваційних систем, започатковану К. Фрі-
меном, Р. Нельсоном, Б.-А. Лундваллом. Однак, 
незважаючи на значну кількість наукових праць 
з досліджуваного питання, постає необхідність 
постійного моніторингу тенденцій інновацій-
ного поступу задля виявлення, аналізування та 
вирішення проблем щодо інноваційного розви-
тку підприємств аграрного сектору економіки з 
урахуванням механізмів інституційної дії, опо-
середкованої певними інститутами.

Метою статті є оцінювання перспектив роз-
витку інноваційно орієнтованих підприємств 
аграрного сектору економіки на сучасному 
етапі інституційних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток аграрного сектору економіки супро-
воджується постійними системними транс-
формаціями інституційного характеру, адже 
перебуває в постійній еволюції. Отже, в про-
цесі його реформування виділяють етапи зміни 
інституційного середовища [1, с. 13]:

– етап трансформації до ринкового серед-
овища (1991–1999 рр.);

– реформаційний етап (2000–2008 рр.);
– етап адаптації в умовах членства України в 

СОТ (2009–2013 рр.);
– сучасний етап суттєвого зовнішнього 

впливу (з 2014 р.).
Кожний етап зміни інституційного серед-

овища, маючи чіткі часові межі, характеризу-
ється певними інституційними особливостями, 
проте відрізняється результативністю вироб-
ничо-господарської діяльності підприємств 

pointed out. The substantial essence of the institutional mechanism is considered. It is indicated that it 
is based on the concept of institutional development of innovative activity within the enterprises in the 
agricultural sector. It is investigated that the institutional mechanism of ensuring harmonious innovative 
development in the agricultural sector is connected with the implementation of the policy of territorial 
innovation clusters development. Such clusters are more actively involved into cooperation and institu-
tional relations of interaction. Cluster structures are proved to be the effective forms of production and 
economic activity and to have a high degree of adaptability. They are able quickly to react to economic, 
institutional and market changes. The effectiveness of interaction of subjects of cluster integrated struc-
tures depends on the choice of the model of relationships and principles, institutional and economic. 
It is proved that the total implementation of the principles of cluster policy on the formation of inte-
grated structures and the interaction of institutional spheres (business, government, universities) allows 
strengthening the positive institutional effects on the basis of innovation.

Key words: institute, agrarian sector, institutional changes, enterprises of agricultural and industrial 
production, transformations, innovative development, institutional mechanism, cluster structures.
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аграрного сектору. Отже, необхідною умовою 
ефективного функціонування підприємств 
аграрно-промислового виробництва є розро-
блення принципово нових моделей розвитку 
підприємства, які ґрунтуються на гармоній-
ному поєднанні поточної виробничої діяльності 
з потенційними можливостями майбутнього 
економічного розвитку на базі використання 
прогресивної техніки та технології, впрова-
дженні новітніх систем управління підприєм-
ством, комплексному підході до розроблення 
та впровадження нововведень, забезпеченні 
прогресивних інноваційних змін та переорі-
єнтації на інноваційний тип розвитку [2], що 
відбувається на основі створення відповідних 
інституційних вимог. Впровадження інновацій 
з урахуванням інституційних змін у господар-
ську діяльність аграрних підприємств сприяє 
зростанню продуктивності праці, економії 
ресурсів, скороченню витрат, зниженню собі-
вартості аграрно-промислової продукції, підви-
щенню економічної ефективності діяльності в 
довгостроковій перспективі.

Головними напрямами інституційних змін 
у період трансформаційних перетворень 
сучасного аграрного сектору Д. Міщенко вва-
жає [3, с. 134]:

– створення сприятливих ринкових умов 
для реалізації інституціональних перетворень 
економіки та аграрного сектору відповідно до 
сучасних глобалізаційних викликів загалом та 
європейської інтеграції зокрема;

– зосередження зусиль на забезпеченні 
продовольчої безпеки країни, забезпеченні 
національних пріоритетів, а також реаліза-
ції конкурентних переваг вітчизняного агро-
сектору та формуванні конкурентоздатного 
виробника сільськогосподарської продукції;

– усунення будь-яких проявів корупції, бюро-
кратизації, тінізації, рейдерства та інших негатив-
них дій нормативно-правового характеру;

– пожвавлення інвестиційної діяльності як 
першооснови інноваційного оновлення засо-
бів виробництва, підвищення продуктивності 
праці, як наслідок, нарощування обсягів вироб-
ництва продукції сільського господарства.

Вплив інституційних змін на регулювання 
підприємницької діяльності включає систему 
базових та похідних інституцій, традицій, орга-
нізацій та установ, завдання яких полягає у 
визначенні поведінки суб’єктів господарю-
вання. Крім того, в умовах переходу від інду-
стріальної до постіндустріальної економіки 
становлення інноваційної моделі економічного 
розвитку держави передбачає формування 
ефективного інституційного середовища сти-
мулювання інтеграції науково-дослідної та 
виробничої сфери задля активізації інновацій-

ної діяльності в межах підприємств аграрного 
сектору, отже, сукупності ефективно функці-
онуючих державних та недержавних інститу-
тів підтримки й стимулювання розвитку інно-
ваційної діяльності агросектору, формування 
нормативно-правового, інтелектуально-кадро-
вого, ресурсного та фінансово-інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності тощо.

Базовими складовими успішної аграрної 
політики, на думку Ю. Лузана, є відповідні інсти-
туційні механізми прямого впливу держави на 
системи аграрного бізнесу, які за гармонізова-
ної взаємодії з ринковими механізмами само-
регулювання створюють сприятливі умови для 
його ефективного розвитку, поєднуючи при-
ватні та суспільні інтереси [4, с. 30]. Під інсти-
туційним механізмом зазвичай розуміється 
сукупність взаємозв’язків між формальними 
та неформальними інститутами, а також орга-
нізаціями, які сприяють реалізації принципів 
демократичного (доброго, належного) вряду-
вання, забезпечують узгодження та коригу-
вання інтересів різних суспільних груп, коорди-
націю сумісної діяльності на шляху досягнення 
задекларованих цілей розвитку регіону (дер-
жави) [5]. В основу інституційного механізму 
покладено концепцію інституційного розвитку 
інноваційної діяльності (рис. 1), яка може роз-
глядатись як схема функціонування механізму 
інноваційного розвитку підприємств аграрного 
сектору, що ґрунтується на визначенні мети, 
цілей, завдань інноваційного розвитку, прин-
ципів формування, методів дослідження, вимог 
та інструментів забезпечення такого розвитку, 
а також вибору напрямів, розроблення та реа-
лізації стратегії гармонійного інноваційного 
розвитку підприємств з визначенням економіч-
ного результату від впровадження інновацій.

Інституційний механізм нерозривно пов’я-
заний з поняттям «інститут», який встановлює 
правила та обмеження в діяльності. Основне 
навантаження щодо формалізованих правил 
та обмежень покладається на державу. Лише 
після їх встановлення виникає механізм впро-
вадження цих вимог в повсякденну діяльність. 
Суб’єктами взаємодії в межах такого механізму 
в аграрному секторі економіки зазвичай є під-
приємства різноманітних організаційно-право-
вих форм господарювання в межах інтегрова-
них структур.

На нашу думку, на мікрорівні розроблення 
інституційного механізму забезпечення гармо-
нійного інноваційного розвитку в аграрному 
секторі має полягати в реалізації політики роз-
витку територіальних інноваційних кластерів 
та механізмів формування інституційної інфра-
структури, що підтримує інноваційні процеси в 
підприємницькому середовищі, адже кластерні 
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структури як суб’єкти економіки більш активно 
включені в коопераційні зв’язки та інституційні 
відносини взаємодії. Крім того, як ефективна 
форма виробничо-господарської діяльності 
вони мають високий ступінь адаптивності, 
здатні гнучко й оперативно реагувати на еконо-
мічні, інституційні та ринкові зміни.

Функціонування кластерів здійснюється 
на основі об’єднання відокремлених, але 
взаємопов’язаних за територіальною та/або 
технологічною ознакою економічних суб’єктів, 
які здійснюють виробничу, наукову, освітню, 
консалтингову, торговельну та інші види діяль-
ності. Взаємодія цих економічно-господарю-
ючих суб’єктів формує переваги кластерів за 
рахунок реалізації конкурентного потенціалу їх 
учасників. Основу формування кластерів скла-
дають розвиток та зміцнення горизонтальних 
зв’язків між учасниками, підтримання необхід-
ного рівня довіри.

Розвиток аграрно-промислових кластерів 
має бути спрямований на вирішення проблем, 
що накопичились, і протиріч, що є однією з 

умов підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки та інтенсифікації меха-
нізмів приватно-державного партнерства. 
Так, у концепції розвитку вітчизняної аграр-
ної економіки аграрно-промисловий кластер 
визначається як система взаємопов’язаних 
форм організації діяльності (сільськогоспо-
дарських підприємств, особистих підсобних 
господарств, селянських (фермерських) гос-
подарств тощо), інтегрованих задля одночас-
ного та взаємопов’язаного вирішення завдань 
охорони навколишнього середовища та впро-
вадження у виробництво інноваційних техно-
логій, що перетворюють «відходи» на ресурси 
ефективного розвитку сільського господарства 
[6, с. 39]. В таких інтегрованих структурах ефек-
тивність взаємодії суб’єктів підприємницької 
діяльності залежить від вибору моделі взаємо-
відносин, а також інституційних та економічних 
принципів їх функціонування.

Проблеми інтеграції бізнесу, держави та 
освіти є дуже актуальними та вимагають прове-
дення грамотних організаційно-управлінських 

Рис. 1. Концептуальна схема функціонування механізму  
інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору

Джерело: розробка автора

 

Визначення мети інноваційного розвитку в межах підприємства аграрного сектору 

Визначення цілей та постановка завдань інноваційного розвитку підприємства 

Принципи формування механізму 
інноваційного розвитку 

підприємства 

Методи дослідження 
інноваційного розвитку 

підприємства 

Вимоги, що висуваються до 
розбудови механізму інноваційного 

розвитку 

Інструменти забезпечення й 
реалізації інноваційного розвитку 

підприємства 

Вибір перспективних напрямів інноваційного розвитку  
підприємств аграрного сектору 

Планування інноваційного розвитку Прогнозування інноваційного 
розвитку 

Розроблення та реалізація стратегії гармонійного інноваційного розвитку 
підприємств аграрного сектору задля стимулювання інноваційної діяльності та 

досягнення інноваційної активності 
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інноваційного розвитку негативний позитивний 
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рішень, реалізації механізмів приватно-дер-
жавного партнерства й узгодження інтересів 
різних суб’єктів економічних відносин. Трьома 
традиційними сферами є держава, бізнес (під-
приємницьке середовище) й університети 
(освітнє середовище), які під час проведення 
кластерної політики щодо формування моделі 
кластерної організації агробізнесу перестають 
виконувати тільки свої традиційні функції та 
починають реалізовувати функції інших сфер, 
що отримує назву потрійної спіралі [7]. При-
чому роль та порядок взаємодії таких інститутів 
змінюється залежно від характеру суспільної 
формації. Потрійну спіраль можна розглянути 
і як взаємодію між інституційними сферами, а 
саме університетами, бізнесом і державою, і як 
низку просторів, таких як простір знань, про-
стір згоди, простір інновацій.

Варто зазначити, що створені кластерні 
формування в межах аграрного сектору дають 
змогу як підтримувати конкурентні переваги 
окремих господарюючих суб’єктів мікрорівня, 
так і створювати синергічний ефект в процесі їх 
функціонування.

Формування кластерів дає змогу розвивати 
просторові переваги, адже створюється куму-
лятивний ефект, що сприяє появі нових органі-
зацій та підприємств. Спільна реалізація прин-
ципів кластерної політики та взаємодії бізнесу, 
держави й університетів дає змогу посилювати 
позитивні інституційні ефекти під час побудови 
агропромислових кластерних структур. Вияв-
лена затребуваність нових форм регулювання 
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в економічній сфері зумовлює необхідність 
створення нових механізмів реалізації саморе-
гулювання інноваційних процесів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інституційні трансформації аграрного сектору 
економіки полягають у забезпечені інновацій-
ного розвитку підприємств аграрно-промисло-
вого виробництва на основі створення ефек-
тивних інститутів, що регулюють інноваційні 
процеси в межах окремих суб’єктів господарю-
вання. Це дає змогу підвищувати ефективність 
виробництва підприємств аграрного сектору та 
конкурентоспроможність їх продукції, форму-
вати сприятливе інституційне середовище для 
розвитку їх інноваційної діяльності та створю-
вати ефективні механізми інноваційного роз-
витку, які повинні стимулювати внутрішні та 
зовнішні фактори впливу на суб’єкти інновацій-
ної діяльності. Інституційний механізм забезпе-
чення інноваційного розвитку аграрного сек-
тору повинен бути спрямований на узгодження 
інтересів на інноваційній основі між владою, 
суб’єктами господарювання та суспільством, 
адже аграрний сектор – це комплекс верти-
кальних та горизонтальних зв’язків у внутріш-
ній структурі та мережа взаємодій із зовніш-
нім середовищем. Зауважимо, що зазначена 
система взаємодій зумовлюється специфікою 
аграрного інституційного механізму, який 
повинен враховувати пріоритети розвитку як 
окремих груп підприємств аграрно-промисло-
вого виробництва, так й аграрного сектору та 
суспільства загалом.


