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У статті досліджено вплив інституційного середовища на розвиток економічного простору, де основним 
предметом аналізу передумов розвитку стає взаємодія економічної та інституційної складової. Представлена 
структуризація інституційних впливів за просторовою ознакою, яка дала змогу виокремити такі рівні впливу ін-
ституційного середовища, як мікрорівень, мезорівень та макрорівень. Доведено, що інституційна теорія здат-
на забезпечити принципово новий погляд (просторовий) до наукового обґрунтування проблем регіонального 
розвитку порівняно з класичними підходами.
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Базылюк В.Б., Безпалько И.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ

В статье исследовано влияние институциональной среды на развитие экономического пространства, где 
основным предметом анализа предпосылок развития становится взаимодействие экономической и инсти-
туциональной составляющей. Представлена структуризация институциональных воздействий по простран-
ственному признаку, которая позволила выделить такие уровни воздействия институциональной среды, как 
микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Доказано, что институциональная теория способна обеспечить 
принципиально новый взгляд (пространственный) к научному обоснованию проблем регионального развития 
по сравнению с классическими подходами.
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Bazylyuk V.B., Bezpalko I.R. THEORETICAL BASIS OF STRUCTURING OF INSTITUTIONAL IMPACTS ON 
SPATIAL FEATURE

The impact of institutional environment on the development of economic space is researched, where the main 
subject of analysis of the prerequisites for development is the interaction of the economic and institutional compo-
nent. Structuring of institutional impacts on spatial feature is introduced: micro-, macro- and mesolevels. It is proved 
that the institutional theory can provide a fundamentally new view (spatial) to the scientific substantiation of problems 
of regional development in comparison with classical approaches.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нагальною проблемою, що вимагає 
практичної реалізації, є потреба в інструмен-
тарії та підходах, які дають змогу регулю-
вати стан і якість економічного простору та 
соціально-економічного становища регіону 
як єдиного цілого. Це зумовлює необхідність 
кількісного визначення якісних характерис-
тик економічного простору для системного 
управління соціально-економічними проце-
сами в умовах інституційних змін, що дасть 
змогу вирішити проблеми формування, роз-
витку і збереження єдиного економічного 
простору держави.

Нині залишаються не вирішеними повною 
мірою теоретико-методологічні питання 
структуризації інституційних впливів як на 
економічний простір окремих регіонів, так 
і на єдиний економічний простір країни в 
умовах структурних змін. Об’єктивна необ-
хідність формування наукової бази структу-
ризації інституційних впливів на загальний 
економічний простір в умовах трансформації 
інституційного середовища, а також цикліч-
ного характеру розвитку економіки визначили 
напрям та актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Базові положення щодо закономірностей фор-
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Інституційне середовище 
 

Макроінституційний рівень (соціально-
економічний простір країни) 

Мезоінституційний рівень (рівень 
регіону та регіональних систем) 

Мікроінституційний рівень (рівень 
окремо взятого підприємства) 

 

мування економічного простору були пред-
ставлені в працях цілої низки видатних зару-
біжних вчених, а саме в роботах У. Айзарда, 
Ж. Будвіля, А. Вебера, П. Кругмана, Х. Ласу-
ена, В. Лаунхардта, А. Леша, Ф. Перрокса, 
М. Портера, Дж. Тисі, Й. Тюнена, М. Фуджита.

Названі автори, безсумнівно, зробили вели-
кий теоретичний і практичний внесок у вирі-
шення проблеми, проте низка принципових 
питань формування, розвитку і збереження 
економічного простору вимагає подальшого 
опрацювання з позиції інституційних транс-
формацій, що відбуваються в національній 
економіці.

Теоретичні та практичні основи впливу 
інституційного середовища на загальнодер-
жавний і регіональний розвиток було закла-
дено в працях відомих українських вчених, а 
саме в роботах О. Амоші, В. Геєця, О. Гонти, 
Б. Данилишина, М. Долішнього, Я. Жаліла, 
А. Мельника, Н. Мікули, Г. Мостового, І. Сто-
ронянської, І. Студеннікова, М. Чумаченко, 
С. Шульц.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Проте проблема 
оцінки впливу інституційного середовища на 
загальнодержавний та регіональний розви-
ток потребує подальших розробок, оскільки 
цей складний процес не отримав в наукових 
працях однакового повного висвітлення. Так, 
більшість представлених підходів розгля-
дає вплив інститутів на регіональний розви-
ток загалом, а питанням структуризації таких 
впливів за просторовою ознакою не приділя-
ється належної уваги.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунту-

ванні теоретичних основ структуризації інсти-
туційних впливів за просторовою ознакою.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Якщо дослідженням особливостей 
впливу якості інститутів на розвиток різних 
країн та міждержавним порівнянням розвитку 
приділяється значна увага, то специфіці інсти-
туційних впливів на рівень розвитку економіч-
ного простору відводиться другорядна роль.

Для вирішення поставленого завдання 
необхідна чітка структуризація інституційних 
впливів за просторовою ознакою. Порядок 
такої систематизації формується і застосо-
вується відповідними інститутами за умови 
створення для них відповідних інституцій-
них умов. Важливість систематизації поси-
люється під час змінювання правил і норм 
поведінки суб’єктів ринку, за умов, якщо слід 
підвищити швидкість адаптації складних соці-
ально-економічних систем до сучасних реа-
лій інституційного середовища. Це зумовлює 
потребу розмежування структури інституцій-
ного середовища за просторовою ознакою і 
дає змогу аналізувати чинні правила, норми 
та наслідки їх виконання на кожному із зазна-
чених рівнів (рис. 1).

В результаті проведеної структуризації 
виокремлено такі рівні впливу інституційного 
середовища:

– макрорівень, що впливає на процеси 
розвитку загального соціально-економічного 
простору держави;

– мезорівень, що діє на процеси розвитку 
регіональних систем;

– мікрорівень, що регулює основи функці-
онування окремо взятого суб’єкта господарю-
вання.

Рис. 1. Структура інституційного середовища за просторовою ознакою
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Безперечним є те, що наведені рівні інсти-
туційного середовища за просторовою озна-
кою перебувають у постійному взаємозв’язку 
та координації, адже вищі рівні формують та 
регулюють основи функціонування нижчих 
рівнів середовища.

Наявне інституційне середовище на певній 
території, з одного боку, та сукупні соціально-
економічні процеси, з іншого боку, сприяють 
формуванню загального економічного про-
стору та є його первинними факторами.

В загальній інституційній ієрархії інсти-
туційне середовище одного економічного 
простору взаємопов’язано з інституційним 
середовищем іншого. Однак вони різняться 
залежно від функцій і завдань, покладених на 
них. Підтвердженням таких припущень є твер-
дження А. Шаститко, який вважає, що «якщо 
розглядати інституційне середовище в рамках 
інституційної матриці, то слід виділити його 
системоутворюючий характер. Правила, що 
утворюють інституційне середовище, визна-
чають характеристики тієї або іншої системи 
як цілого» [1]. Таким чином, з позиції окремого 
господарюючого суб’єкта, що здійснює свою 
діяльність на певній території в межах одного 
або декількох регіонів, інституційне середо-
вище формується під впливом правил націо-
нального, регіонального рівнів та рівня безпо-
середньо самого підприємства. Отже, одна з 
найважливіших характеристик інституційного 
середовища полягає в його багаторівневості.

В економічній системі інституційне серед-
овище встановлює правила гри для еконо-
мічних суб’єктів та визначає рамки, в яких 
відбуватимуться економічні процеси і явища. 
А економічні суб’єкти і процеси впливають на 
інституційне середовище. Врівноваження цих 
двох протиріч відбувається в процесі еволюції 
економічного простору.

В умовах сталого розвитку економіки 
інституційне середовище регулює процеси 
розвитку за сформованою вертикаллю, а 
саме від глобальних принципів і форм до 
регіональних, а пізніше і до рівня окремо взя-
того підприємства. Однак під час появи нега-
тивних тенденцій, зумовлених інституційним 
середовищем, часто відбувається проти-
лежне явище, коли процес інституційного 
регулювання спрямований від регіональних 
механізмів до загальнодержавних, що зумов-
лює появу нових норм і правил на всіх рівнях 
національної економіки.

Загальний розвиток регіональних промис-
лових систем, як і стимулювання їх інновацій-
ної активності в регіонах, зумовлює потребу 

застосування комплексного системного під-
ходу до проведення трансформацій на всіх 
рівнях інституційного середовища.

Активізація інноваційної складової регіо-
нального розвитку значною мірою обумовлена 
ресурсною складовою, рівнем диференціації 
доходів населення, податковою системою, 
захищеністю власності та, безумовно, якістю 
функціонуючих інститутів.

Відповідно до аналізу теоретичних напра-
цювань та власних спостережень можна 
стверджувати, що сьогодні однією з найбільш 
невирішених проблем, які пов’язані з розви-
тком регіональних промислових комплексів, 
є відсутність дієвих механізмів налагодження 
співпраці між державою, громадянським сус-
пільством та підприємницьким середови-
щем, які б враховували наявні інституційні 
особливості та їх вплив на виробничо-госпо-
дарську діяльність досліджуваної економіч-
ної системи.

Недосконалість наявних методів дослі-
дження регіональних процесів, низький 
рівень ефективності прогнозування поведінки 
складних соціально-економічних систем у 
регіонах, постійний брак коштів на реалізацію 
регіональних програм та на нівелювання дис-
балансів у територіальному розвитку потре-
бують проведення системних трансформацій 
у цьому напрямі. Слід назвати деякі позитивні 
зрушення, які відбулися в Україні та стосу-
ються децентралізації економіки, а саме пере-
розподілу ресурсів та повноважень із центру 
в регіони, за оцінками вітчизняних фахівців, 
це може забезпечити вагомий внесок у регіо-
нальний розвиток [2].

Запорукою успішного проведення таких 
реформ є впровадження новітніх підходів, 
ідеології та методів розвитку економічної 
науки, зокрема, орієнтованих на дослідження 
просторових аспектів організації економіки і 
сталого розвитку.

Так, І. Вахович та О. Табалова вважають, 
що під час формування регіональної полі-
тики сталого розвитку серед набору цілей 
конкретного регіону необхідно вибирати так 
звані точки опори, стратегічні пріоритети роз-
витку за соціальним, економічним та еколо-
гічним напрямами, а на їх досягнення слід 
спрямовувати першочергову увагу та цільове 
ресурсне забезпечення. Нарощуючи таким 
чином конкурентоспроможність регіону зага-
лом та підвищуючи добробут населення 
регіону, досягаємо можливість «ланцюгової» 
реакції для сталого розвитку інших сфер в 
регіоні [3, с. 24].
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Можна стверджувати, що для дослідження 
особливостей регіонального розвитку все 
частіше застосовують синтез різного роду 
теорій, які ґрунтуються на інституційній плат-
формі. Це дає змогу не лише проаналізувати 
та окреслити перспективи розвитку регіону 
загалом, але й дослідити специфіку розвитку 
окремо взятої регіональної системи та її вза-
ємодії з іншими регіональними підсистемами.

Досить перспективним, на нашу думку, є 
підхід до дослідження регіональних еконо-
мічних систем з позиції сукупності інститутів. 
Цей підхід може бути ефективно застосова-
ний на основі сформованого В. Макаровим 
теоретичного уявлення про інститут як досить 
стійку коаліцію первинних економічних аген-
тів [4]. Перспективність такого припущення 
полягає в тому, що для дослідження просто-
рової динаміки доцільним є вивчення не інди-
відуальної, а групової поведінки різноманіт-
них суб’єктів та систем в економіці.

Під час застосування цієї моделі про-
сторова структура розгадається як сукуп-
ність внутрішніх взаємозв’язків і відносин 
між суб’єктами, з одного боку, та їх зв’язків 
із зовнішнім середовищем, з іншого боку. За 
таких умов система основних індикаторів роз-
витку регіональних систем та інституційних 
впливів на них складатиметься із сукупності 
елементів, які зосереджені у певних просто-
рових межах.

Висновки з цього дослідження. Осно-
вною перевагою застосування інституційної 
теорії в регіональній економіці є те, що вона 
здатна забезпечити принципово новий погляд 
(просторовий) на наукове обґрунтування про-
блем регіонального розвитку порівняно з кла-
сичними підходами. Просторова концепція 
розвитку регіональних систем має суттєву 
перевагу над класичними підходами завдяки 
врахуванню значної кількості сфер, кожна 
з яких створює власний простір існування (у 
цьому разі кожен інститут формує свій простір, 
а в сукупності взаємодія цих просторів формує 
інституційне середовище). Так, у внутрішньому 
економічному середовищі під впливом цього 
простору відбуваються процеси взаємодії між 
суб’єктами, а послідовність таких взаємодій 
надалі приводить до трансформації всієї сис-
теми. Крім того, така взаємодія поширюється 
як у внутрішньо-просторовому, так і в міжпрос-
торовому напрямах. Отже, можна говорити 
про функціонування певного сукупного інсти-
туційного простору, який формується вна-
слідок накладення окремих просторів різних 
інститутів та функціональних сегментів, що 
до них входять. Кінцевим результатом такої 
взаємодії є утворення складної тривимірної 
конфігурації, дослідження особливостей якої 
дає змогу розглядати різні варіанти функціо-
нування різнорівневих економічних систем і 
прогнозувати їх розвиток.
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