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У статті узагальнено наукові погляди теорій розвитку інституційного середовища. Зосере-
джується увага на зв’язку інституційного середовища та інноваційної діяльності.  
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Постановка проблеми. Зміни, що відбува-
ються нині на глобальних ринках, супроводжу-
ються обвалом фондових індексів, спадом діло-
вої активності, соціальними трансформаціями, 
зумовлюють пріоритети для розробки механізмів 
та інструментів державного регулювання, одним 
з яких є формування продуманої інноваційної 
політики. Сьогодні актуальною стає теза про те, 
що базовою умовою досягнення сталого економі-
чного зростання визнається інноваційна складо-
ва, досить вагомий вплив на формування якої 
мають інституції, що здійснюють структуризацію 
та упорядкування умов нестабільного середови-
ща. Виходячи з цього, створення сприятливих 
інституційних умов для інноваційної діяльності є 
важливим кроком для успішного генерування но-
вих знань і створення конкурентоздатної націо-
нальної економіки, а удосконалення національно-
го законодавства й інституційної структури в ці-
лому є необхідним для формування середовища, 

яке відповідало б потребам інноваційної економі-
ки. Незважаючи на значні наукові здобутки і мож-
ливості інституціоналізму, в економічній літерату-
рі недостатньо розглядається вплив інституційно-
го середовища на інноваційну діяльність. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
підходів до аналізу інституційного середовища 
інноваційної діяльності та його впливу на процес 
створення інновацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження інституційного середовища в конце-
пціях інституціоналістів розвивається в декількох 
напрямках (рис. 1.) Теорія суспільного вибору 
(Дж. Бьюкенен, Г.Талак, М. Олсон, Р. Толлісон та 
ін.) вивчає інституційне середовище діяльності 
індивідів і організацій в суспільному секторі, ак-
центуючи увагу на втратах, пов'язаних з діяльніс-
тю господарства (економіка бюрократії, пошук 
політичної ренти і т.п.). 

 

 
 

Рис. 1. Основні теорії, що вивчають елементи  
і зв’язки інституційного середовища 

 
Економічна теорія трансакційних витрат роз-

глядає вплив інституційного середовища на ви-
трати пов’язані з укладанням контрактів і функці-

онування інститутів (Р. Коуз, О. Уильямсон, А. 
Алчиан, Б. Клейн, Г. Демсец).  
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Р. Рихтер та ін.) досліджується інституційне се-
редовище діяльності економічних організацій, 
акценти переміщуються на отримання переваг 
від чіткої специфікації прав власності.  

Теорія контрактів (М. Дженсен, В. Меклінг, 
Дж. Стигліц, Б. Клейн, Д. Крепс, Дж. Коммонс, С. 
Гроссман, О. Харт та ін.) також дозволяє аналізу-
вати вплив інституційного середовища на проце-
си укладання і виконання контрактів. В цьому ви-
падку домінуючими є "правила гри", засновані на 
формальних (конституційних) нормах (конститу-
ційне право, адміністративне і майнове право, 
різні законодавчі і нормативні акти). 

Сучасна еволюційна теорія побудована під 
відчутним впливом Й. Шумпетера поглиблює ін-
ституційну картину і визнає складність взаємовід-
носин на ринку, їх залежність від більш крупних 
соціальних та інституційних структур, наявність 
елементів кооперування та довіри, необхідних 
для успішної роботи ринка. Р. Нельсон і С. Уінтер 
стверджують [4], що норма і ефективність необ-
хідних змін у структурі форм і галузей промисло-
вості, так як ефективність зусиль з адаптації і 
управлінню новими технологіями, залежать від 
інституційних структур, підтримуючих і формую-
чих економічну діяльність, і від тієї міри, до якої 
вони полегшують виробничі зміни. 

Теорія організації отримала свій розвиток 
завдяки ідеям О. Уільямсона. Однак, сучасні кон-
цепції тільки частково відносять цей курс виклю-
чно до нової інституційної економіки.  

На думку класика інституційної теорії Д. Нор-
та, інституції  - це правила гри в суспільстві, при-
думані людьми обмеження, які спрямовують 
людську взаємодію в певне річище, вони структу-
рують стимули в процесі людського обміну – по-
літичного, соціального чи економічного. Інституції 
забезпечують суспільство основною структурою, 
за допомогою якої люди впродовж історії створю-
вали порядок і намагалися зменшити невизначе-
ність у процесі обміну. Вони є ключем до розу-
міння взаємозв’язку між державним ладом та 
економікою, а також наслідків цього зв’язку для 
економічного зростання (або застою і занепаду) 
[3, с. 12; 151].  

Дослідники інституційного середовища в 
структурі інноваційної системи визначають як 
комплекс інститутів правового, фінансового і со-
ціального характеру, що забезпечують інновацій-
ні процеси і національні корені, традиції, політич-
ні та культурні особливості.  

Інституційне середовище визначає стимули 
до здійснення інноваційної діяльності, формує 
сприятливі умови для розробки і впровадження 
нових технологій, підвищення підприємницької 
активності. В цьому сенсі взаємозв'язок між ін-
ституційним середовищем на макрорівні, інститу-
ційними умовами та національною інноваційною 
системою можна представити у вигляді коліщат, 
які рухають інноваційні процеси в економіці (рис. 
2.) 

 
Рис.2. Двигуни інноваційних процесів в економіці 
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Однак, 
більшість досліджень виносить за межі роз-

гляду питань, пов’язаних з впливом інституційних 
умов на показники розвитку національних і регіо-
нальних інноваційних систем. Як правило, в до-
слідженнях до інституційних умов відносять ті, що 
створені на макрорівні.  

На нашу думку, інституційне середовище - 
це характеристики зовнішніх (макро) умов, тоді як 
інституційні умови - це адаптовані до регіональ-
них умов "рамкові" інституційні умови макрорівня, 
а також специфічні економічні і позаекономічні 
механізми, які обумовлюють інноваційну актив-
ність на регіональному рівні. 

До зовнішніх умов макро рівня (що форму-
ють інститути та визначають "правила гри"), від-
носяться: 

- законодавчі і нормативні акти; 
- контрактне право; 
- регулювання правами власності; 
- система виконання контрактів; 
- соціокультурні норми; 
- інституційна довіра. 
До внутрішніх умов макрорівня ("інституційні 

структури виробництва"): 
- параметри ринкових трансакцій (трансак-

ційні витрати, умови невизначеності, частота ви-
конання угод, специфічність активів); 

- наявність альтернативних організаційних 
структур - формальних і неформальних (мереж, 
союзів, альянсів тощо), що забезпечують ефек-
тивний обмін; 

- розвинена бізнес-інфраструктура, яка ство-
рює передумови для становлення і розвитку під-
приємництва; 

- внутрішні ринки, інтегровані структури, гіб-
ридні угоди (франчайзинг, торговельні і промис-
лові мережі, довгострокові контракти); 

- міжособистісна довіра.  
Таким чином, до інституційних умов іннова-

цій відносяться формальні і неформальні інсти-
тути, що функціонують на території, забезпечу-
ють реалізацію інноваційного потенціалу. До по-
дібних інститутів відносять нормативні акти регіо-
нальних органів влади, стратегії і програми сто-
совно підтримки інноваційної діяльності і суб'єктів 
інновацій, наявність ділових зв'язків і партнерств, 
стратегічних альянсів і союзів у сфері інновацій-
ного бізнесу, розвинутої інноваційної інфраструк-
тури. Значний вплив на формування умов здійс-
нюють також розміри трансакційних витрат, що 
створюють передумови для становлення іннова-
ційного підприємництва і здійснюють суттєвий 
вплив на створення передових технологій. 

Головною задачею формальних і неформа-
льних інститутів є підтримка стабільності госпо-
дарських відносин. Розв'язання цього завдання 
забезпечує стійке інституційне оточення (середо-
вище) на макрорівні та створення інституційних 

умов для реалізації інноваційного потенціалу на 
мезо- і мікрорівнях.  

Одним з шляхів вирішення згаданої пробле-
ми на сучасному етапі є поєднання наукових до-
сліджень з освітніми послугами. Прикладом ство-
рення сприятливих умов для відтворення іннова-
цій, зазвичай, вважається прийняття Акта Бейя-
Доуела (Вayh-Dole Act) 1980 року в США, завдяки 
якому сектор університетської науки отримав ім-
пульс до активного патентування технологій і їх 
комерціалізації на ринку. Цей акт став каталіза-
тором масштабного поширення процесів поєд-
нання трансформації академічної науки з комер-
ціалізацією технологій [5]. Метою цього кроку бу-
ло збільшення національної технологічної та еко-
номічної конкурентоспроможності держави, до-
зволяючи некомерційним організаціям (в тому 
числі університетам) і малому бізнесу патентува-
ти результати наукових досліджень, що фінансу-
ються державою. Під правилами, установленими 
у відповідності з актом, інтелектуальна власність 
повинна належати університету і передаватись 
на ринок. Однак, у дослідженнях  
Дж. Оун-Сміта відмічається, що університети, 
переміщені в нове конкурентоспроможне середо-
вище, не були достатньо підготовленими. Цей хід 
вимагав перебудови в організаційних та інститу-
ційних заходах для підтримки науки і наукових 
досліджень [6]. 

Активна експансія університетів, розширення 
відносин з промисловістю, створення бізнес-
інкубаторів, проведення експертиз, навчання, 
перехресна участь у власності компаній на етапі 
«старт-ап», розвиток венчурної індустрії стали 
можливими завдяки здійсненню державної полі-
тики [1]. Згідно з даними агенції Sampat і Nelson 
відбулася інституціоналізація організаційної ін-
фраструктури трансфера технологій для універ-
ситетів США [2]. Більшість експертів відзначають, 
що "революційні" зміни, які відбувся, пов’язані з 
академічним сектором науки і створеною можли-
вістю оформлення прав власності для універси-
тетів викликали більш широкі соціальні зміни - 
"shockwave", які змусили сектор фундаменталь-
ної науки переглянути своє місце в суспільстві [2]. 

Висновки. Новий етап розвитку і трансфор-
мації вітчизняної економіки в економіку засновану 
на знаннях вимагає від органів влади ґрунтовної і 
продуманої державної політики, формування ці-
лої низки заходів і механізмів, спрямованих на 
підтримку суб’єктів інновацій. Варто відмітити, що 
на ефективність їх діяльності безпосередньо 
впливає рівень розвитку інституційного середо-
вища. Недосконалість останнього підвищує ризи-
ки господарської діяльності підприємств, тому 
при його формуванні необхідним є вивчення та 
дотримання принципів класичних теорій, врахову-
ючи особливості розвитку вітчизняної економіки. 
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В статье обобщенно научные взгляды теорий развития институционной среды. Сосредото-

чивается внимание на связи институционной среды и инновационной деятельности.  
Ключевые слова: институционная среда, инновационная деятельность, экономика знаний, 
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У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності функціонування продовольчої 

сфери та регіональної господарської системи на основі використання інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку харчопродовольчого комплексу регіонального рівня. 

Ключові слова: регіональний харчопродовольчий комплекс, мультиплікатор, інноваційно-
інвестиційна модель розвитку, розвиток. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. На думку доктора економічних наук 
В. Захарченка, “в сучасних умовах ключовим для 
всіх регіонів України, навіть аграрно-
індустріальної спеціалізації, є інноваційна та ін-
вестиційна стратегія” [4]. Погоджуючись з його 
твердженням, вважаємо, що за сучасних умов 
стратегія регіонального розвитку повинна базува-
тись на інноваційно-інвестиційній моделі, зміст 
якої полягає у прискореному розвитку високотех-
нологічних виробництв, спроможних виробляти 
продукцію з високою доданою вартістю, форму-
ванні експортного потенціалу цих виробництв, 
підвищенні технологічного рівня підприємств за-
вдяки прогресивним вітчизняним технологіям і 
світовим науково-технічним досягненням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретичних ос-
нов ефективного функціонування продовольчої 
сфери в регіоні та практичних рекомендацій що-

до її розвитку зробили такі науковці, як Борщев-
ський П. [8], Бутко М.[1], Гончаров В., Дейне-
ко Л.[7], Коваленко А.[7], Кропивко М., Лебедин-
ський Ю., Лисецький А., Мармуль Л., Опаць-
кий Л., Паламарчук М., Саблук П., Сичевський М., 
Чернюк Л. [9] та інші.  

У роботах цих вчених [1; 7; 8] закладене ва-
гоме теоретико-методологічне підґрунтя для до-
слідження проблем функціонування сфери про-
довольчого забезпечення населення країни та її 
регіонів. Однак трансформаційні процеси сучас-
ності, вагомість продовольчої сфери у націона-
льній економіці та її соціальна спрямованість ви-
значають необхідність поглиблення досліджень 
моделей її розвитку у складі продуктивних сил 
регіону за обставин посилення міжгалузевої інте-
грації. 

Формулювання цілей статті. Метою даної 
статті є дослідження впливу використання інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку продово-
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