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ВСТУП
У сучасних умовах, коли потреба в іннова-

ціях досягла критичної маси, необхідна адек-
ватна інституціональна політика, яка змінить
діючий господарський порядок, непривабливий
для інновацій. Для переходу до інноваційного
шляху розвитку аграрної сфери недостатньо
його декларувати, прийняти чергову іннова-
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ційну стратегію, або збільшити інвестиції в
науку і освіту та створити ще один державний
орган управління інноваціями. Наявність роз-
виненої наукової інфраструктури і державної
політики не вирішує проблеми розвитку. Пе-
рехід на інноваційний розвиток припускає
створення таких інституціональних умов, за
яких саме інновації виступають основним дже-
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релом максимізації індивідуального доходу
власника та будуть скасовані будь-які, альтер-
нативні інноваціям, можливості отримання
економічного прибутку та особистого доходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженню проблем інноваційного роз-
витку, обгрунтуванню концептуальних засад
формування інноваційної політики та інститу-
ціональному забезпеченню активізації іннова-
ційного процесу в агропромисловому вироб-
ництві присвятили наукові дослідження видатні
вітчизняні вчені: А. Балян, О.Дацій, Л. Курило,
М. Малік, П. Саблук, С. Тивончук, Л. Федуло-
ва, О. Шпикуляк, О. Шубравська [2; 3; 4; 5; 6; 7;
8].

У той же час, низька ефективність іннова-
ційного процесу в агропромисловому вироб-
ництві, необхідність визначення концептуаль-
них положень політики інноваційного розвит-
ку, пошук шляхів виходу з інституціональної
кризи, що перешкоджають активізації іннова-
ційного процесу в аграрній сфері, — зумовлює
подальше вивчення зазначених проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є обгрунтування інсти-

туціональних детермінант інноваційного роз-
витку агропромислового виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
У довгостроковому періоді створення сприят-

ливого для інновацій інституціонального сере-
довища в аграрній сфері неможливе без фор-
мування базових умов для розвитку підприєм-
ництва, захисту прав власності, підтримки кон-
куренції, вдосконалення інноваційної інфрас-
труктури і міжнародної кооперації в інно-
ваційній сфері. Елементом нового інституціо-
нального середовища має також стати комп-
лекс заходів економічної політики із стимулю-
вання інновацій, формування в суспільстві
інноваційної ідеології і культури інноваційно-
го підприємництва.

Цілеспрямований вплив в напрямку адап-
тації формальних і неформальних норм в аг-
рарній сфері має бути орієнтовано на визначен-
ня потреб агровиробників в різноманітних но-
вовведеннях і зустрічну пропозицію агроно-
вацій, зібраних в єдиному оновлюваному бан-
ку даних на основі їх експертного аналізу. Важ-
ливими є і заходи, які спрямовані на розуміння
необхідності і можливості використання нових
технологій, техніки, напрямів діяльності для
підвищення конкурентоспроможності і стій-

кості розвитку підприємства. На основі "при-
щеплення" сільгосптоваровиробникам "смаку"
до нововведень, усвідомлення реальної необх-
ідності постійної технологічної і технічної мо-
дернізації, перехід до розвитку партнерських
взаємовідносин з наукою, а потім стимулюван-
ня наукових досліджень, спрямованих на реа-
лізацію індивідуальних потреб підприємства в
інноваціях.

Агровиробники мають отримати доступ до
інформації про запропоновані до впроваджен-
ня інвестиційні проекти, про можливість отри-
мання державної підтримки на розвиток гос-
подарства і пільгового кредиту. Важливого зна-
чення, в контексті адаптації неформального се-
редовища має інноваційна орієнтація освітнь-
ого процесу. Освітній процес, результатом яко-
го повинне стати значне підвищення іннова-
ційної сприйнятливості фахівців сільського гос-
подарства, слід будувати на основі об'єднання
зусиль установ професійної освіти, інформа-
ційно-консультаційних служб і агровироб-
ників. При цьому навчання має бути орієнто-
ване на розвиток пошукових здібностей спожи-
вачів освітніх послуг.

Підготовка інноваційно-орієнтованих
фахівців для аграрної сфери припускає вико-
ристання нових форм взаємодії між суб'єкта-
ми інноваційного процесу, а також нових
освітніх технологій. При цьому необхідно вир-
ішити подвійне освітнє завдання. З одного боку,
існує потреба в розвитку дослідницького по-
тенціалу фахівця, здатного професійно орієн-
туватися в сучасних наукових досягненнях. З
іншого боку, дифузія інновацій припускає
практикоорієнтовану підготовку, знання про-
блем і особливостей сільськогосподарського
виробництва.

Можливість модернізації освітнього проце-
су з урахуванням цих вимог дає використання
такої форми взаємовідносин між учасниками,
як освітньо-тренінговий аутсорсинг. Він дозво-
ляє передати частину навчальних функцій від
освітньої установи інформаційно-консульта-
ційним службам і сільгосптоваровиробникам,
що сприятиме інтеграції науково-педагогічно-
го потенціалу викладачів і практичного досві-
ду агровиробників, синергетичному ефекту в
розвитку професійних компетенцій слухачів і
консультантів, практичних навичок викладачів.
Участь в системі аутсорсинга можуть прийма-
ти установи усіх рівнів, об'єднані на основі
створення регіонального ресурсного центру
професійної підготовки кадрів.

Розвитку дослідницького потенціалу фахі-
вця сприятиме використання технології науко-
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во-орієнтованого навчання,
заснованого на застосуванні
дослідження як інструменту
освітнього процесу. У рамках
завдань, що вирішуються в
ході підготовки кадрів для ін-
новаційного розвитку сіль-
ського господарства, можуть
виконуватися дослідницькі
проекти, пов'язані з пошуком
і адаптацією різних нововве-
день, порівняльною оцінкою
ефективності інновацій і т. і.
База для таких досліджень
може надаватися учбовими
закладами вищої професійної
освіти у рамках договору про
освітньо-тренінговий аутсор-
синг.

Механізм еволюційного
добору інституту агроінно-
вацій реалізує регулюючу функцію і, з точки
зору інституціональної організації суспільства
встановлює інституціональний порядок (рис.
1). Його відповідність пріоритетам інновацій-
ного розвитку визначається елементним напов-
ненням функціонального спрямування та вра-
хуванням еволюційних обмежень розвитку.
При цьому виникає питання: які можливості
має в своєму розпорядженні політика в сфері
спрямування розвитку інноваційної діяльності?
Безперечно, важливим є те, щоб економічна
політика могла покладатися не на одні тільки
еволюційні здібності ринку, тим більше що ево-
люція не завжди призводить до позитивних ре-
зультатів.

Найбільш затребуваною є економічна полі-
тика, яка здатна надати можливості для най-
кращого вирішення визначених проблем. Для
того, щоб досягти конкретних цілей в еко-
номічній політиці, наприклад, здійснити будь-
які заходи з підвищення активності інновацій-
ної діяльності, потрібне постійне встановлен-
ня конкретних правил, що виключають певні
негативні дії. У цьому контексті важливим по-
стає питання про потенціал формування інсти-
туціональних рамок як складової частини інно-
ваційної політики. При цьому, виникає небез-
пека, що надмірне регулювання може створи-
ти перешкоди інноваційній поведінці агентів.
Істотна проблема полягає і в тому, що спочат-
ку неможливо передбачити, якими саме інно-
ваціями відреагують агенти ринку на встанов-
лені правила. Так, інновації цілком можуть
мати властивості, які не відповідатимуть зада-
ним економіко-політичним цілям.

В економічній політиці це призводить до
того, що для агентів ринку встановлюються
стимули, що відповідають первинним цілям.
Внаслідок цього введення нових інститутів має
тенденційно експериментальний характер. Та-
кож, згідно з критичним раціоналізмом Поп-
пера, інститути є потенційно помилковими
гіпотезами, які повинні доводити їх дієвість в
процесі проб і помилок [1, с. 40]. Якщо інсти-
тут виконує свою функцію, то це відбивається
на політиці за допомогою поведінки приватних
агентів. У кращому разі вони реагують законо-
слухняно, тобто починають генерувати
відповідні інновації; у гіршому разі, — приватні
суб'єкти або підприємства звертаються до
тіньової економіки або до будь-яких інших
юрисдикцій, які пропонують привабливіші
інституціональні умови. Політика все ж має в
розпорядженні різні можливості, щоб мінімізу-
вати ризики при конструюванні інститутів в
умовах дефіциту знань. Успіх практичного
втілення нових інститутів залежить від здат-
ності економічної політики своєчасно оціню-
вати їх ефективність, з тим щоб при необхід-
ності зробити можливі коригування.

 Імітація інститутів все ж несе в собі певні
ризики: є вірогідність, що нові установи не змо-
жуть інтегруватися до існуючої інституціо-
нальної структури через можливий конфлікт з
формальними або навіть неформальними інсти-
тутами. З огляду на те, що інститути завжди
відрізняються дистрибутивним характером, з
усіх боків здійснюються спроби вплинути на
формування інституціональних рамкових умов.
В першу чергу це стосується нововведень, які
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розвитку інституту агроінновацій
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погрожують особистим чи особливим інтере-
сам, через що впливові групи часто звертають-
ся до держави з проханням захисту від конку-
ренції. З політекономічної точки зору стійкість
неефективних інститутів може слугувати наоч-
ним відображенням співвідношення владних
сил, пануючих в державі.

Формування інституціонального порядку
механізмом добору здійснюється шляхом ко-
мунікаційно-інформаційного забезпечення;
визначення рамкових інституціональних умов;
стимулюванням інноваційної активності (рис.
2).

У сучасній економіці, проблема формуван-
ня економічних механізмів, що легко адапту-
ються до постійних змін зовнішнього середо-
вища і забезпечують синергетичний ефект взає-
модії усіх участників інноваційного процесу,
стає особливо актуальною. В цьому контексті
важливою є система кредитного стимулюван-
ня, яка повинна сприяти вирішенню двоєдиної
задачі держави в аграрній сфері: загальній ак-
тивізації застосування інновацій, забезпечен-
ню структурної перебудови і підвищенню кон-
курентоспроможності аграрного виробництва.
Створення комплексного механізму кредитно-
го стимулювання інноваційної діяльності в
сільському господарстві — сфері, що характе-
ризується високою мірою ризику і невизначе-
ності, дозволить активізувати науково-техніч-
ний прогрес по усьому ланцюжку, від фунда-
ментальних досліджень до впровадження роз-
робок у виробництво, з урахуванням обмеже-
ності ресурсів підприємств і пріоритетів роз-
витку галузі та сприятиме забезпеченню
стійкого розвитку галузі в перспективі.

Процес комерціалізації технологій включає
створення системи фінансування інноваційно-
го ланцюжка від формулювання ідеї до серій-

ного виробництва. Але інновації в аграрній
сфері пов'язані з підвищеною мірою невизна-
ченості і найбільшим ризиком вкладених
коштів. Вирішенням проблеми фінансування
інноваційних процесів може стати розвиток
ринку венчурних інвестицій в аграрній сфері.

Венчурне фінансування є різновидом пря-
мого інвестування і передбачає вкладання
коштів у ризикові, з точки зору фінансових ре-
зультатів, проекти, насамперед у галузі висо-
ких технологій. Розвиток венчурних форм ха-
рактеризується певною етапністю. Спочатку
відбувається формування надлишкових інвес-
тиційних ресурсів у суб'єктів підприємницької
діяльності, які або самостійно, або шляхом за-
лучення наукових та науково-технічних орган-
ізацій забезпечують фінансування венчурних
проектів. Далі на основі взаємодії суб'єктів
фінансового ринку агропромислового сектора
відбувається створення венчурних фондів, які
активізують процес створення різноманітних
підприємницьких структур, головним видом
діяльності яких є наукові дослідження.

ВИСНОВКИ
Інститути справляють вирішальний вплив на

масштаби і характер інноваційної діяльності
економічної системи. Між тим, цілеспрямова-
ному конструюванню інституціонального сере-
довища, що сприяє інноваціям, перешкоджають
різні обмеження, які обгрунтовуються, з одно-
го боку, еволюційним і саморегулюючим харак-
тером ринку, а з іншого — обмеженою раціо-
нальністю політичних агентів. Виходячи з цьо-
го, певні успіхи в пошуку нових можливостей
вирішення інституціональних проблем могла б
дати спроба контрольованого і локально обме-
женого експериментування з альтернативними
інститутами у поєднанні з формуванням більш
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Рис. 2. Складові інституціонального регулювання агроінновацій
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жорстких рамкових умов інституціональної
конкуренції між окремими суб'єктами.

Для стимулювання інноваційної активності
необхідно перглянути організаційні засади
діяльності інформаційно-консультаційної
служби і переспрямувати її діяльність на реа-
лізацію таких завдань: впорядковане уточнен-
ня пріоритетних напрямів інноваційного роз-
витку сільського господарства; конкретизація
потреб сільгосптоваровиробників в новаціях;
аналіз нововведень, пропонованих до впровад-
ження; формування групи кваліфікованих
фахівців для надання експертних і консульта-
ційних послуг у сфері інновацій; формування
єдиного банку інновацій; проведення навчаль-
них семінарів з питань інноваційного розвит-
ку; вдосконалення організації інформування, у
тому числі за допомогою інформаційного пор-
талу; надання консультаційних послуг і прак-
тичної допомоги у впровадженні інновацій;
координація роботи усіх учасників інновацій-
ного процесу, здійснення контролю над проце-
сом впровадження нововведень; збір і система-
тизація даних про існуючі нововведення, що
продемонстрували позитивні результати від
впровадження, або ж потенційно ефективних.

Отже, при формуванні стратегіїї інститу-
ціональної інноваційної політики мають бути
закладені інструменти, спрямовані як на акти-
візацію інноваційного процесу, так і на розви-
ток інституціонального середовища. Серед
складових інституціональної політики дієвим
інструментом має стати індикативне плануван-
ня з вбудованою системою стимулювання до
досягнення цільових показників розвитку,
формування регіональних інноваційних агро-
кластерів.

Серед інструментів стимулювання найбільш
опробованими стали податки і кредитна під-
тримка.
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