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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК  

В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В статті розкрито особливості трансформації інституційної інфраструктури забезпечення ефективної зовнішньоекономічної 
діяльності на європейському ринку. Обґрунтовано, що інституційна інфраструктура зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
АПК є складовою організаційно-економічної системи взаємовідносин і взаємодій в умовах структурної перебудови та поглиблен-
ні інтеграційних процесів. За результатами проведеного автором аналізу, для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств АПК України, кардинальних змін потребує саме інституційна інфраструктура.
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процес, експорт продовольчої продукції, інституційні бар’єри.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

В статье раскрыты особенности трансформации институциональной инфраструктуры обеспечения эффективной внешне-
экономической деятельности на европейском рынке. Обосновано, что институциональная инфраструктура внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий АПК является составной организационно-экономической системы взаимоотношений и взаимо-
действий в условиях структурной перестройки и углублении интеграционных процессов. По результатам проведенного автором 
анализа, для обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельности предприятий АПК Украины, кардинальных изме-
нений требует именно институциональная инфраструктура.
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The paper discovers the features of the effective foreign economic activity institutional infrastructure transformation in the European 
market. It is proved that the agro-industrial complex entity foreign economic activity institutional infrastructure is a part of the organiza-
tional and economic system of relationships and interactions in terms of structural reorganization and intensification of the integration 
processes. According to the results of the author’s analysis, it is institutional infrastructure which requires the radical changes in order to 
ensure the effective foreign economic activity of the Ukrainian agro-industrial complex entities.
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Постановка проблеми. Підвищення ефектив-
ності зовнішньоторговельної діяльності підприємств 
аграрного сектору України та їх конкурентоздатність 
на європейському ринку залежить від досконалості, 
стану та рівня розвитку інституційної інфраструк-
тури. Наднаціональні, національні та мікрорівневі 
інститути інфраструктурного забезпечення внутріш-
нього і зовнішнього ринку продукції АПК, в комп-
лексі з іншими організаційно-економічними захо-
дами інтенсифікації агропромислового виробництва, 
обумовлюють інтенсивні взаємозв’язки і взаємодії 
підприємств-експортерів галузі із зовнішнім еконо-
мічним середовищем у контексті забезпечення ефек-
тивного функціонування їх виробництва. Крім того, 
створюють сприятливі передумови для сталого роз-
витку галузі і відкривають для українського бізнесу 
можливість вийти за національні межі і стати час-
тиною європейської бізнес-спільноти. Формування 
інституційної інфраструктури зовнішньоторговель-
ної діяльності підприємств аграрного сектору, яка 
органічно поєднувала би наднаціональний (євроінте-
граційний), національний і місцевий рівні, завдання 
складне й комплексне. Його вирішення робить зазна-
чене дослідження актуальним та перспективним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням інституціоналізму, інституційної інфра-
структури бізнесу займалися зарубіжні та українські 
вчені. Одним із перших дав визначення досліджува-
ної категорії П. Розенштейн-Роданом, який тракту-
вав інфраструктуру, як сукупність умов, які забез-

печують сприятливий розвиток підприємництва та 
задовольняють потреби населення [6, с. 207]. Серед 
українських вчених, слід відмітити праці, присвячені 
дослідженням інституційного середовища та інститу-
ційної інфраструктури аграрного сектору Ю. Лопа-
тинського [2], М. Маліка [3], П. Саблука [1], О. Шпи-
куляка [5]. Автори звертають увагу на ефективності 
функціонування інституційної інфраструктури.

Разом з тим, незважаючи на наявність чисельних 
публікацій і науково-практичних, методологічних і 
методичних напрацювань, залишаються не виріше-
ними низка питань, пов’язаних взаємодією і взаємо-
відносинами структурних елементів інституційної 
інфраструктури наднаціонального (євроінтеграцій-
ного), національного та мікрорівня (суб’єкту зовніш-
ньоторговельної діяльності).

Постановка завдання. Визначити та проаналізу-
вати інституційну інфраструктуру зовнішньоторго-
вельної діяльності вітчизняних агропідприємств та 
напрямок її оптимізації в умовах поглиблення євро-
інтеграційного процесу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
українського аграрного сектору важливою залиша-
ється проведення структурної перебудови зовніш-
ньоекономічної інституційної інфраструктури, стра-
тегічним орієнтиром якої має бути інтеграція галузі 
у європейський ринок і міжнародну торгівлю, забез-
печення національної продовольчої безпеки і сталого 
розвитку. В період трансформації соціально-економіч-
них відносин на державу покладається проведення 
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ефективної політики щодо створення сприятливих 
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування галузі, 
формування єдиного механізму, що стимулює і під-
тримує розвиток окремих суб’єктів сільськогоспо-
дарської сфери. Така політика має ґрунтуватися на 
принципах побудови державної підтримки та захисту 
у сфері експорту вітчизняної сільськогосподарської 
продукції із врахуванням правил і взятих на себе 
зобов’язань в межах підписаної Угоди про Асоціації з 
ЄС та системи міжнародної торгівлі [2, с. 43]. 

Система внутрішнього і зовнішнього інституцій-
ного середовища розвитку аграрного сектору Укра-
їни та торгівлі сільськогосподарською продукцією 
організаційно повинні охоплювати наступні основні 
напрями: внутрішню підтримку національних аграр-
них товаровиробників, полегшення їх доступу на 
європейський сільськогосподарський ринок, а також 
запровадження експортних субсидій у регулюванні 
торгівлі продукцією сільського господарства тощо. 
На сучасному етапі домінують у більшості вітчизня-
них аграрних підприємств взаємодії і взаємовідно-
сини з партнерами із ЄС на рівні епізодичних кон-
тактів та окремих зовнішньоторговельних договорів, 
що вказує на еволюційне формування інституційного 
інфраструктурного забезпечення їх зовнішньоеконо-
мічної діяльності на ринкових засадах. Проведений 
аналіз засвідчує, що інституційні перетворення в 
сфері інфраструктурного забезпечення зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств аграрного сектору 
знаходяться на початковому етапі [5, с. 44]. В осно-
вному такі інституційні перетворення зачепили 
лише питання роздержавлення та приватизації в 
аграрному секторі, організації договірних відносин, 
системи соціальної підтримки сільського населення 
та формування окремих інститутів ринкової еконо-
міки. Разом із тим, практично не працюють основні 
інститути ринкових економічних відносин, потребує 
вдосконалення інститутів регулювання і підтримки 
соціально-економічного розвитку підприємств аграр-
ного сектору та інфраструктурного забезпечення їх 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Аналіз сучасних інституційних перетворень в 
країні інфраструктурного забезпечення зовніш-
ньоекономічної діяльності аграрних підприємств 
вказує на необхідність проведення фундаменталь-
них структурних змін, виходячи із тих проблем, з 
якими зустрічається українські експортери аграрної 
продукції [3, с. 78]. Серед них важливими залиша-
ються, насамперед: низький рівень технологічного 
забезпечення виробництва продукції сільського гос-
подарства; невідповідність виробництва української 
агропродукції європейським стандартам та вимогам; 
відсутність навичок та досвіду роботи у вітчизняного 
менеджменту на європейському ринку та визначення 
потенційно привабливих сегментів ринку і покупців; 
обмежений доступ вітчизняних аграрних підпри-
ємств до дешевих торговельних фінансових ресурсів 
і системи страхування зовнішньоторговельних опера-
цій; обмежені ресурси для імпорту сучасних техноло-
гій та виробничих ресурсів для організації глибокої 
переробки сільськогосподарської сировини, виробни-
цтва продукції із високою доданою вартістю тощо. 
Сучасний аграрний сектор України характеризу-
ється вирощуванням, в основному, зернових і техніч-
них культур, які без додаткової переробки експорту-
ються на європейський ринок, а глибока переробка 
сільськогосподарської сировини та виробництво про-
довольства з високою доданою вартістю для переваж-
ної частини експортерів не являється пріоритетом їх 
зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, зниження ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств аграрного сектору на 
європейському ринку в значній мірі обумовлене при-
зупиненням сільськогосподарського виробництва в 
окремих регіонах країни, розривом внутрігалузевих 
господарських взаємодій і взаємовідносин, недоско-
налою (в окремих випадках, відсутньою) інфраструк-
турою забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
на європейському векторі. Інституційне середовище 
вітчизняного аграрного бізнесу в повній мірі не 
сприяє суб’єктам сільськогосподарського виробництва 
використати отримані переваги і преференції, які їм 
відкриває підписання Угоди про Асоціацію з ЄС [4]. 
Аналізуючи розвиток агропромислового комплексу 
України, слід зазначити, що теперішній стан функ-
ціонування внутрішнього і зовнішнього інституцій-
ного середовища не підвищує здатність українських 
підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності долати наявні на європейському ринку бізнес-
перешкоди [1, с. 94]. Для українського аграрного біз-
несу складністю використання наданих преференцій 
є проблеми з отриманням сертифікатів походження 
сільгосппродукції (EUR.1), підтвердженням її відпо-
відності європейським стандартам тощо. Недостат-
ність часу (після підписання Угоди) для підготовки до 
виходу на ринок, відсутність досвіду роботи на євро-
пейському ринку українських аграріїв тощо, відо-
бразилося на зниження фізичних обсягів експорту в 
2015 році порівняно із попереднім, а також і на кіль-
кості бізнес-контактів вітчизняних агропідприємств із 
партнерами з країн ЄС. 

Також, для суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності аграрного сектору має місце проблема пошуку 
партнерів (імпортер із ЄС повинен отримати ліцен-
зію) та брак комерційної інформації про внутріш-
ній ринок Спільноти, конкуренцію і споживачів. 
Загалом же, висока конкуренція на ринку ЄС, від-
сутність партнерів та проблеми з дотриманням стан-
дартів ЄС є основними причинами гальмування роз-
витку і активізації зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств аграрного сектору на європейському 
ринку, особливо це стосується середніх і малих під-
приємств галузі. Для крупних українських агрохол-
дингів (Ukrlandfarming; Kernel; ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»; «Астарта»; «Індустріальна молочна 
компанія»; «Нібулон»; «Агротрейд»; «Агромарс»; 
«Терра Фуд» та інші) проблеми пов’язані із вирі-
шенням операційних питань та трансакційних опе-
рацій, пошуку партнерів та отримання сертифікату 
походження товару EUR.1. Щодо причин, які пере-
шкоджають вітчизняним підприємствам АПК здій-
сненню ефективної зовнішньоекономічної діяльності 
на європейському ринку, пов’язаних із зміною інсти-
туційного середовища, можна назвати: проблеми 
з дотриманням правил безпеки українських харчо-
вих продуктів; невідповідність вітчизняної аграрної 
продукції стандартам СФЗ; недостатнє внутрішнє 
виробництво окремих груп продовольчих товарів; 
освоєння інших продовольчих ринків та робота на 
традиційних, із нижчим рівнем конкуренції, для 
українських аграріїв ринках; низька конкуренто-
спроможність українських товарів сільгоспвиробни-
цтва на європейському ринку і, відповідно, низький 
попит на продукцію АПК; відсутність торговельних 
партнерів в країнах ЄС та логістичної інфраструк-
тури; дефіцит обігових коштів та обмежений доступ 
аграрних підприємств до дешевих фінансових ресур-
сів; складністю здійснення експортних операцій та 
виконання всіх вимог і правил походження товарів 
через зовнішній кордон Співтовариства тощо [7]. 
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Насамперед, для підвищення ефективності зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств АПК на євро-
пейському векторі, необхідно завершити гармоніза-
цію українського законодавства, внутрішніх норм і 
правил виробництва зі стандартами СФЗ ЄС та забез-
печити їх належне впровадження і використання із 
налагодженням системи дієвого контролю. Поряд із 
цим, створити умови для забезпечення розвитку і 
зростання внутрішнього виробництва продукції сіль-
ського господарства та підвищення конкурентозда-
тості підприємств галузі, а також сприяти розвитку 
ділових контактів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності із торговими партнерами країн-членів ЄС. 

Окремо зупинимося на аналізі здійснення експорт-
них трансакційних операцій, логістичних витратах 
українських експортерів та розвитку сучасної сис-
теми збуту продукції сільського господарства на євро-
пейському векторі зовнішньоторговельної діяльності. 
Для українських експортерів залишається невиріше-
ною проблема своєчасного (або/не) повернення ПДВ 
за поставлену за межі України продукцію галузі. Зва-
жаючи на те, що в структурі загального українського 
експорту (2015 р.) на сільськогосподарську продукцію 
припадає понад 38% і становив 14,6 млрд. дол. США, 
а в попередньому – 16,7 млрд. дол. СЩА, або 34% від 
загального показнику. За даними Державної фіскаль-
ної служби (ДФС) щороку заборгованість із відшко-
дування ПДВ становила близько 21-22 млрд. грн. Не 
зважаючи на те, що експорт продукції сільського гос-
подарства на європейський ринок в 2015 році порів-
няно із попереднім роком зріс на 23,9%, кількість 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в абсо-
лютному виразі зменшилась: кількості підприємств-
експортерів на ринку ЄС в 2014 році перевищила  
5300 одиниць, а у 2015 році біля 2300 експортерів 
припинили/призупинили експортні операції на ринку 
ЄС [7]. 

Загалом же, абсолютна чисельність аграрних 
фірм-експортерів, що працювали на європейському 
ринку у попередні рики і експортували свою продук-
цію, склала понад 3 тис., при цьому більше поло-
вини із них зменшила свої постачання до ЄС. Фізичні 
обсяги експорту крупних аграрних фірм (агрохол-
дингів), які залишилися/продовжили працювати на 
європейському ринку, у середньому в рази збільшили 
свої продажі на цьому ринку, порівняно із малими і 
середніми агропідприємствами, які тільки вийшли 
або уже працювали на ринку ЄС. Також, за аналі-
зований період з досліджуваного ринку виходили 
агрофірми з більшим фізичним обсягом експорту в 
порівнянні із тими, що вперше розпочали освоювати 
європейський продовольчий ринок [7]. 

Однак, починаючи із 1 січня 2016 року (поча-
ток дії економічної складової Угоди), для україн-
ських аграріїв ситуація на європейському ринку 
різко змінилася, тобто, змінилося зовнішнє інститу-
ційне середовище здійснення зовнішньоторговельної 
діяльності. За 10 місяців поточного року дозвіл для 
роботи на спільному сільськогосподарському і про-
довольчому ринках отримали менше 300 вітчизня-
них підприємств агропромислового комплексу. Про-
ведений аналіз економічної діяльності підприємств 
АПК України в умовах поглиблення євроінтеграції 
дозволяє виявити потенціал активізації їх зовніш-
ньоторговельних відносин із партнерами країн ЄС. 
Зокрема, слід звернути увагу на функціонування 
інститутів й інституцій забезпечення ЗЕД підприєм-
ства та механізму її активізації, покликаного суттєво 
скоротити витрати і втрати на всіх етапах ланцюга 
зовнішніх поставок аграрних фірм-експортерів сіль-

ськогосподарської продукції. Ефективність зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства та їх конку-
рентоспроможність на зовнішньому ринку залежить 
від розвитку системи організації і регулювання про-
цесу переміщення товару від виробника до спожи-
вача, тобто стану зовнішньоторговельної логістичної 
інфраструктури. Розрахунковий економічний ефект 
від оптимізації логістичних витрат тільки в сек-
торі експорту українського продовольчого зерна на 
європейський ринок (в 2016 р. за виділеними кво-
тами уже експортовано 1,19 млн. т.) щорічно може 
сягати більше 100 млн. євро. Згідно дослідженням 
Світового банку (Індекс глобальної конкурентоспро-
можності), позиції України у рейтингу країн світу 
за остання 15 років покращилися лише на 10 пунк-
тів (в 2011 р. – 89 місце, а в 2016 р. – 79). Згідно 
з даними дослідження, Україна найбільше втратила 
позицій за показниками, які характеризують розви-
ток інфраструктури, макроекономічне середовище 
та розвиток фінансового ринку країни, а за такими 
основними складовими індексу, як стан розвитку 
інституції, інфраструктури і макроекономічного 
середовища країна в 2014-2015 рр. займала відпо-
відно 130; 68 і 105 місце серед 140 країн світу [7]. 

Визначений вплив на зовнішньоекономічну діяль-
ність вітчизняних підприємств АПК має і якість дер-
жавного управління соціально-економічними проце-
сами у державі. Якість та ефективність державного 
управління залежить від розвитку інституційних 
утворень, за допомогою яких органи влади вплива-
ють на всі сфери життя країни. 

В умовах поглиблення євроінтеграційного про-
цесу, підприємства агропромислового сектору 
економіки України є надзвичайно чутливими до 
інституційно-інфраструктурного забезпечення їх 
зовнішньоекономічної діяльності. Проведений аналіз 
стану розвитку інституційного середовища зовніш-
ньоторговельної діяльності на основі досліджень Сві-
тового банку засвідчує повільні темпи його удоскона-
лення і позитивного впливу. Наприклад, у рейтингу 
Світового банку (дослідження проводилися впродовж 
2012-2016 років) Україна за такими показниками 
як «ведення бізнесу» перемістилася із 145 місця 
(2012 р.) на 137 позиції (2014 р.) у рейтингу країн 
світу, а в 2016 році уже знаходиться на 80. За показ-
ником «міжнародна торгівля» країна з 139 місця 
(2012 р.) перемістилася на 115 (2016 р.). Разом з тим 
ще, наприклад, для організації експортної операції в 
країні необхідно підготовити і отримати 11 дозвіль-
них документів, витративши в близько 127 годин і 
більше 660 дол. США обов’язкових платежів, тоді як 
в сусідній Польщі – члені ЄС така процедура в пів-
тори рази дешевша і в тричі швидша [8]. Підготовка 
дозвільних документів та вартість необхідних проце-
дур наполовину збільшують витрати на проведення 
експортної операції. Разом із витратами на вну-
трішні перевезення, отримання сертифікату похо-
дження товару, проходження екологічного контролю 
та дотримання інших експортних умов, норм і пра-
вил мають вагомий вплив на рівень конкурентоздат-
ності продукції аграрного сектору на європейському 
ринку. Особливо це стосується компаній-експортерів, 
які відносяться до категорії малих і середніх в аграр-
ній сфері, частка яких у загальному експорті продук-
ції сільського господарства на європейський ринок 
не перевищує 15 % (в країнах ЄС в середньому цей 
показник вищий у двічі). Українські малі і середні 
агропідприємства-експортери через невеликі товарні 
партії несуть у двічі вищі витрати на експортні опе-
рації порівняно з вітчизняними великими агрохол-
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дингами. Тому, реформування інституційного серед-
овища зовнішньоекономічної діяльності має бути 
спрямованим на створення рівних умов для всіх екс-
портерів та проводитись із врахуванням економічних 
інтересів фермерських господарств, малого і серед-
нього агробізнесу, стимулювати їх вихід на європей-
ський ринок. Поряд із змінами інституційного серед-
овища ЗЕД вітчизняних підприємств, стратегічним 
напрямом реформування залишається розвиток базо-
вих елементів інфраструктури міжнародної торгівлі 
(шляхи сполучення, логістика, страхування, дистри-
буція тощо), а також покращення умов (політичних, 
правових, фінансових) організації експорту продук-
ції сільського господарства. 

В умовах трансформації соціально-економічної 
системи України та зміни вектору політичної і еконо-
мічної інтеграції, в секторі розвитку аграрної галузі 
залишаються і низка інших невирішених питань і 
проблем, розв’язання яких лежить в системі вну-
трішнього і зовнішнього інституційного середовища. 
Їх доцільно об’єднати в окремі групи, які проявля-
ються на різних рівнях функціонування аграрного 
виробництва і процесу обміну. Результати дослі-
дження дозволяють визначити рівні та згрупувати 
стримуючі фактори, які безпосередньо впливають 
на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 
українських підприємств АПК та їх конкурентоз-
датність на європейському ринку, саме: зовнішні 
(макросередовище), внутрішні (мікросередовище), 
трансформаційно-інтеграційні (мега- і мета серед-
овище). Остання група стримуючих факторів носить 
комплексний характер і проявляється в тій чи іншій 
мірі на рівні макро- і мікросередовища господар-
ської діяльності підприємств. Проявляється у еконо-
мічній взаємодії і взаємовідносинах суб’єкту ЗЕД із 
міжнародними інститутами та інституціями (напри-
клад, економічними організаціями ООН, СОТ тощо) 
та особливостей регіонального і міждержавного спів-
робітництва, що прямо чи опосередковано впливає 
на рівень їх конкурентоздатності на внутрішньому і 
зовнішньому ринках та ефективність зовнішньоеко-
номічної діяльності. 

До групи зовнішніх факторів, які негативно впли-
вають на господарську діяльність українських аграр-
них підприємств та ефективність їх зовнішньоеконо-
мічної діяльності можна віднести глобальні процеси 
трансформації міжнародних відносин, зокрема 
в політичній сфері і формування нових «центрів 
впливу» на світове господарство; зміни у міжнарод-
ній інвестиційно-фінансовій системі; зростання рівня 
конкуренції на світовому ринку продукції сільського 
господарства та погіршення кон’юнктури в сег-
менті сільськогосподарської сировини; високий сту-
пінь регулювання зовнішнього продовольчого ринку 
та наявність бар’єрів на ринках економічно розви-
нених країн світу; перерозподіл сфер впливу і зон 
збуту продукції сільського господарства між круп-
ними аграрними компаніями на субрегіональному 
і міжнародному рівні тощо. До цієї групи факторів 
також відносимо негативний вплив нестабільної сус-
пільно-політичної і соціально-економічної ситуації, 
що склалася в Україні і Східній Європі та інших 
«напружених» регіонах світу. 

До групи внутрішніх факторів, які забезпечують 
функціонування сільськогосподарських підприємств-
суб’єктів ЗЕД відносимо сукупність елементів, умов 
і причин, які визначають організацію, форми і 
результати його економічної діяльності. Насамперед, 

в контексті нашого дослідження, це: організаційно-
технічний рівень виробничих процесів (забезпечує, 
наприклад, отримання європейського сертифікату); 
інноваційно-технологічні (впровадження новітніх 
технологій і сучасного обладнання забезпечує високу 
якість продукції, скорочує виробничі витрати, підви-
щує конкурентоспроможність продукції тощо); інвес-
тиційно-фінансові (забезпечують отримання прибутків 
від діяльності на зовнішньому ринку, використання 
альтернативних варіантів виходу на зовнішні фінан-
сові ринки тощо); організаційно-управлінські (визна-
чає стратегічні цілі ЗЕД підприємства, методи виходу 
на зовнішній ринок, забезпечують налагодження 
співпраці з іноземними партнерами, управління, 
підбір, мотивацію та розвиток персоналу для забез-
печення виробничого процесу і постачання ресурсів 
тощо); маркетингова і постачально-збутова (забезпе-
чують реалізацію продукції, формують канали поста-
чання сировини/матеріалів і збуту товару, ефектив-
ність логістичного циклу тощо). Негативний вплив 
групи внутрішніх факторів на ЗЕД підприємств поси-
люється нестабільною внутрішньою суспільно-полі-
тичною ситуацією в країні, високим рівнем корупції 
та втратою довіри бізнесу до державних інститутів, 
наприклад, в плані дотримання законодавства щодо 
захисту прав власності, іноземних інвестицій, вирі-
шення господарських спорів, виконання міжнарод-
них угод та контрактів тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Сучасна 
політика інституційних змін внутрішнього і зовніш-
нього середовища ЗЕД аграрних підприємств має реа-
лізовуватися в таких напрямах: вирівнюванні умов 
їх комплексного соціально-економічного розвитку, 
стимулювання сталого зростання; підтримки конку-
рентоздатності на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках, обмеженні монополізму крупних агрохолдин-
гів, забезпечені розвитку фермерських господарств; 
структурної перебудови сільськогосподарського 
виробництва і налагодження власного виробництва 
продовольчих товарів, реалізовуючи ефект імпортоза-
міщення; захисті внутрішнього ринку сільськогоспо-
дарської продукції і вітчизняних сільгоспвиробників 
від надмірної конкуренції з боку іноземних компа-
ній та імпорту продовольства; узгодження тарифних 
і нетарифних методів регулювання та цінової полі-
тики між країнами-партнерами, усуненні перешкод 
на шляху розвитку галузевої інтеграції, спеціалізації 
та кооперації виробництва в межах спільного сіль-
ськогосподарського ринку тощо. 

Підвищення ефективності інституційної інфра-
структури розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств АПК залежить від прискореної 
адаптації вітчизняних інституцій та інститутів до 
ринкових умов функціонування і формування ефек-
тивного, стимуляційного нормативно-правового поля 
діяльності аграрних підприємств на внутрішньому і 
зовнішньому ринку. Потребують перегляду інститу-
ційні підходи на державному рівні щодо підтримки, 
стимулювання і захисту національних сільгоспви-
робників, формування експортного потенціалу під-
приємств АПК, оптимізації товарної й географічної 
структури експорту сільськогосподарської продукції. 
Особливу увагу необхідно звернути на збільшення 
частки готової до споживання продукції в сільсько-
господарському експорті. При цьому, в імпорті має 
переважати не продовольство, а технології, сучасне 
обладнання та ресурси для організації сучасного 
сільськогосподарського виробництва. 
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Нині кластерна політика і процес кластеризації 
національної економіки займають одне з центральних 
місць у сучасній економічній науці. Кластери розгля-
даються як інтеграційні форми організації виробни-
цтва, що забезпечують швидкі темпи економічного 
розвитку, а сам процес кластеризації розглядається 
як ринковий механізм якісного перетворення регі-
ональних економічних систем. Перспективи клас-
терної організації регіональної економіки залежать 
від макроекономічних тенденцій, що намітилися в 
економіці, домінуючих на даній території сегментів 
виробництва та існуючих категорій споживачів. На 
основі формуються зв'язків між учасниками клас-
тера утворюється здорове конкурентне середовище, 
що забезпечує розвиток регіональної економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дження теоретичних та практичних аспектів фор-
мування кластерів отримало значний розвиток 
завдяки роботам А. Маршала [1], М. Портера [2; 4], 
М. Енрайта [4], Е. Леммера, Н. Семенової [5]. До 
того ж кластери як категорію, їх роль та сутність 
активно вивчають провідні українські вчені В. Бази-

левич, Є. Безвушко, І. Бураковський, З. Варналій, 
М. Войнаренко, В. Геєць, Б. Губський, П. Єщенко, 
Я. Жаліло, Б. Кваснюк, Ю.М. Ковальов, С. Крим-
ський, Д. Лук’яненко, І. Михасюк, А. Мокій, 
С. Мочерний, В. Новицький, Ю. Павленко, А. Поруч-
ник, Є. Савельєв, В. Савченко, О.Д. Сєрік, В. Сизо-
ненко, Соколенка С.І [7], М. Тимчук, А. Філіпенко, 
О. Шнирков та інші. 

Постановка завдання. Вивчення важливості фор-
мування кластерів як сконцентрованих на певній 
території взаємопов’язаних організацій, що створю-
ють умови для економічного росту та підвищення 
конкурентоспроможності регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суть 
інноваційного кластера полягає в тому, що підпри-
ємства, які об’єднались, їх партнери і постачаль-
ники, наукові та освітні організації, а також інсти-
тути розвитку, розташовані на компактній території, 
створюють новий продукт або послугу і вкладають 
кошти в розвиток. Спільна робота над нововведенням 
дозволяє знизити сукупні витрати на його розробку 
і дослідження з подальшою комерціалізацією нового 


