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У статті обґрунтовано роль інститу-
ційного середовища в інноваційному роз-
витку економіки регіону. Доведено, що 
інституційне середовище, котре забез-
печує постійний пошук і реалізацію нових 
можливостей у регіональному розвитку, 
взаємодію всіх учасників цього процесу, 
стимулювання і підтримку обміну ідеями 
між ними, сприяє створенню конкуренто-
спроможності регіону та реалізації інтер-
есів регіональної спільноти. Сформульо-
вано подальші напрями наукового пошуку 
в цій сфері.
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середовище, інноваційність, креативна 
економіка, соціально-економічний розвиток, 
регіональна економіка.

В статье обоснована роль институцио-
нальной среды в инновационном развитии 
экономики региона. Доказано, что инсти-
туциональная среда, которая обеспечи-
вает постоянный поиск и реализацию 
новых возможностей в региональном раз-
витии, взаимодействие всех участников 
этого процесса, стимулирование и под-
держку обмена идеями между ними, способ-
ствует созданию конкурентоспособности 
региона и реализации интересов регио-
нального сообщества. Сформулированы 

дальнейшие направления научных поисков 
в этой сфере.
Ключевые слова: институт, институцио-
нальная среда, инновационность, креатив-
ная экономика, социально-экономическое 
развитие, региональная экономика.

Purpose of the article is to study the influence of 
the institutional environment for the innovative 
development of the regional economy. It is proved 
that the institutional environment, which provides 
a constant search for and implementation of new 
opportunities in regional development, the interac-
tion of all stakeholders in the process, encourage 
and support the exchange of ideas between them, 
helps to create the region's competitiveness and 
promote the interests of the regional community. 
Formulate future directions of scientific research in 
this field. Thus, the institutional environment, pro-
motes creativity in the region - it is the norms, prin-
ciples, values, and compliance mechanisms are 
contributing to the generation of new ideas and 
opportunities in regional development. The cre-
ation of an institutional environment help of con-
sultants, regional management bodies, the use of 
the creative potential of people in economic, social 
and cultural issues.
Key words: institute, institutional environment, 
creativity, creative economy, socio-economic 
development, regional economics. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Однією з домінантних рис сучасного постінду-
стріального етапу еволюції суспільства є лави-
ноподібний розвиток інноваційної комунікативної 
інфраструктури, що вимагає своєчасного та адек-
ватного змістовного наповнення. У цих умовах 
колосальний потенціал знань, що збирався малими 
частинками і визрівав усередині релігійних, філо-
софських, окультних, наукових інституцій протя-
гом багатьох років, накопичувався у резервуарах 
людської історії, стрімко та хаотично прориваючи 
багатовікові кланові та культурні кодування, став 
заповнювати постійно зростаючий інформаційний 
простір [5]. У цих умовах актуалізується потреба 
у спектрі нових інструментів освоєння реальності 
та впливу на реальність через свідомість організу-
ючих її суб'єктів. Тільки тепер, освоюючи та част-
ково використовуючи цей інструментарій, можна 
припустити, що одним із найважливіших історичних 
призначень попереднього століття було рятування 
людської свідомості від психологічної прихильності 
до твердих і статичних структур, ознайомлення її 
з умовами існування реальності, базовим компо-
нентом якої є інформація. Інформація виводиться 
на арену історії домінуючими світовими тенденці-
ями глобалізації та гуманітаризації як пріоритет-
ний ресурс світового розвитку, що став можливим 
завдяки ефективному функціонуванню інформа-

ційних засобів разом із креативним інформаційним 
продуктом [5]. Цей механізм сьогодні стає пріори-
тетним інструментом управління, змінюючи у про-
цесі свого функціонування характер і спосіб проті-
кання соціально-економічних процесів, обмежуючи 
сферу ефективного застосування інших ресурсів і 
технологій у системі соціальних регуляторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем, пов’язаних із формуван-
ням інституціонального середовища в національ-
ній економіці, а також вивченню креативності 
присвячені праці Г. Ванюрихина, Ю. Богоявлен-
ської, Х. Йоаса, Я. Квача, О. Редькіна, А. Ткача, 
Д. Хомутського [1–8] та інших. 

Водночас слід зазначити, що недостатньо 
вивченими залишаються проблеми розвитку та 
використання інноваційного потенціалу регіональ-
ної економіки в контексті трансформації інститу-
ційного середовища.  

Метою статті є дослідження впливу інституцій-
ного середовища на креативний розвиток регіо-
нальної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На розвиток соціально-економічної сфери в 
сучасному світі все більше починають впливати 
такі фактори, як культурні норми, принципи, що 
визначають поведінку людей, ефективність їх вза-
ємодії, навчання і підготовки кадрів. Те саме від-
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бувається і в регіонах [2; 5; 6]: доброзичливе або 
недоброзичливе ставлення, наявність або відсут-
ність довіри, зацікавленість чи байдужість у вза-
ємодії регіональних органів влади, населення, 
бізнес-структур, громадських організацій багато в 
чому зумовлюють регіональні перспективи. Одним 
із факторів, що впливають на соціально-економіч-
ний розвиток регіону, є його інституційне середо-
вище, яке являє собою систему формальних пра-
вил, неформальних обмежень (моралі, етики) та 
механізмів їх реалізації.

Інституційне середовище, що забезпечує постій-
ний пошук і реалізацію нових можливостей у регіо-
нальному розвитку, взаємодія всіх учасників цього 
процесу, стимулювання і підтримку обміну ідеями 
між ними, сприяє створенню конкурентоспромож-
ності регіону та реалізації інтересів регіональної 
спільноти. Регіони, в яких вдається досягти цього, 
отримують потужний імпульс для розвитку. Прикла-
дом можуть слугувати Силіконова долина в США 
або Третя Італія в італійській провінції Емілія-Рома-
нья. У розвитку останніх вирішальну роль зіграло 
середовище, що стимулює мережеве спілкування 
між представниками різних фірм [2–4; 8].

Це підтверджується концепцією «інституційної 
щільності» [2; 5; 6], суть якої полягає в тому, що 
розвиток інституційного середовища регіону ґрун-
тується на поєднанні таких елементів, як активна 
взаємодія між організаціями, культура колектив-
ного представництва на політичному рівні, почуття 
спільності виробничих цілей, культурних норм і цін-
ностей. Це стимулює підприємницький дух і консо-
лідує місцеву промисловість, сприяючи розвитку 
довірчих відносин, обміну інформацією та спіль-
ному «підвищенню градусу» життя регіональної 
спільноти [1; 7]. При цьому інститути, що являють 
собою правила, норми, традиції, цінності, санкції, 
що регулюють взаємодії в регіональній економіці, 
розглядаються як ресурси, які можуть бути пере-
творені в нові можливості для розвитку регіону.

Можуть використовуватися місцеві культурні 
традиції, а також традиційні промисли для розви-
тку торговельних зон і залучення туристів. Розви-
тку інституційного середовища також сприятимуть 
свята або форуми, засновані на історичних подіях 
або на уявленнях про майбутнє регіону [5]. Дже-
релом нових ідей, можливостей у регіональному 
розвитку може стати взаємодія інституційного 
середовища з іншими сферами розвитку регіону 
(охороною здоров'я, соціальною сферою, торгів-
лею, освітою тощо). Все це створює підтримку 
перетворень у соціальній та економічній сферах 
серед місцевого населення і свідчить про необхід-
ність створення інституційного середовища, що 
сприяє зростанню креативності в регіоні [8]. 

Креативність є ключовим моментом у генеру-
ванні нових ідей. Водночас її прояв залежить від 
інституційного середовища. Докладне вивчення 

сутності креативності та її взаємопов'язаності 
з інституціональним середовищем здійснено у 
низці наукових праць [1; 3–5]. Отже, інституційне 
середовище, що сприяє зростанню креативності 
в регіоні, – це норми, принципи, цінності та меха-
нізми їх дотримання, що сприяють генеруванню 
нових ідей, можливостей у регіональному розви-
тку. Наприклад, середовище, котре сприяє розви-
тку підприємництва, також може бути креативним, 
якщо воно стимулює появу нових продуктів, підхо-
дів до управління підприємствами, знаходженню 
нових ринків або ресурсів. Креатив підтримується 
інноваційною діяльністю, для чого необхідна інсти-
туційна основа: норми, принципи, цінності, що сти-
мулюють обмін знаннями між різними суб'єктами, 
в результаті якого народжуються нові ідеї.

Під час створення такого інституційного середо-
вища в регіоні необхідно враховувати інтереси всіх 
учасників цього процесу, співпрацю і конкуренцію 
між фірмами, а також особливості соціально-еко-
номічного розвитку інших регіонів. Для коригування 
цього процесу необхідно організувати зворотний 
зв'язок. Його використання може привести до непе-
редбачуваності наслідків, проте участь широких кіл 
громадян, прозорість дій регіональної влади озна-
чає поділ відповідальності за розвиток регіону регі-
ональним керівництвом із місцевою спільнотою [5].

Для створення інституційного середовища, 
що сприяє зростанню креативності, владі регіону 
необхідно організувати творчі процеси пошуку 
нових можливостей та їх реалізації, здійснювати 
стратегічне управління, оцінку сильних і слабких 
сторін інноваційних проектів на різних стадіях їх 
розвитку, стимулювати появу ініціатив, нових ідей 
та проектів. У межах організації творчого процесу 
доцільно проводити «форуми креативності, реалі-
зовувати програми розвитку креативних навичок, 
а також програми підвищення комп'ютерної гра-
мотності населення» [1]. 

Один із способів організації творчого процесу 
в регіоні – проведення форуму креативності, в 
межах якого талановиті люди можуть зустрітися 
з тими, хто володіє ресурсами, необхідними для 
реалізації їхніх ідей. Він може діяти як місце зустрічі 
для представників бізнесу, університету і міської 
спільноти. Форум зводить досвідчених практиків із 
місцевими жителями, у яких є цікаві ідеї, фахівців і 
новаторів з різноманітних областей, щоб вони змо-
гли оцінити потреби та досліджувати можливості 
співпраці. Завдання полягає у створенні в регіоні 
клімату, сприятливого для вільного розвитку діа-
логу з широкого кола питань між різними людьми 
й організаціями. У межах форуму можуть прово-
дитися публічні зустрічі, на яких люди, що досягли 
успіху в розвитку креативних ідей, розповідають 
свої історії та надихають інших своїм прикладом. 
Такі форуми поки ще не проводяться в практиці 
регіонального управління в Україні [5; 8].
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Організація безперервного потоку інновацій в 
регіоні може здійснюватися структурами, які є кон-
сультантами органів регіонального управління у 
сфері соціально-економічного та культурного роз-
витку регіонів і мають на меті створення інституцій-
ного середовища, що сприяє зростанню креатив-
ності в регіоні. Така практика набула поширення в 
західних країнах, де подібні організації займаються 
підготовкою кадрів регіонального управління, про-
сувають продукцію місцевих виробників, викорис-
товують ресурси культурної сфери в перетвореннях 
економіки і соціальної сфери. Такі організації можуть 
бути представлені як агентства регіонального розви-
тку, дослідницькі інститути, консультаційні центри. 
Їхня діяльність охоплює такі аспекти регіонального 
життя, як [5]: вивчення потреб і устремлінь місцевих 
жителів; адаптація економічного розвитку до потреб 
регіону; організація в містах розвиненої транспорт-
ної мережі; розвиток соціального капіталу; ство-
рення суспільної підтримки цих проектів; підтримка 
та стимулювання здорового способу життя; викорис-
тання творчого потенціалу мешканців у вирішенні 
економічних, соціальних і культурних проблем.

При цьому такими агентствами використовуються 
нетрадиційні для регіонального управління методи, 
наприклад, метод бінарних протиставлень [1; 5; 7]. 
У нашій країні є агентства регіонального розвитку, 
однак їхня діяльність меншою мірою спрямована на 
створення інституційного середовища, що сприяє 
зростанню креативності, більшою мірою – на реалі-
зацію традиційного розуміння підтримки підприєм-
ництва. Основні заходи включають в себе: сприяння 
підприємствам у розвитку економічних, науково-тех-
нічних зв'язків і співпраці з державними структурами 
та громадськими організаціями; надання їм інфор-
маційної підтримки; участь у формуванні та реалі-
зації соціальних проектів і бізнес-програм; роботу 
щодо затвердження норм цивілізованого бізнесу 
і поліпшення вітчизняного інвестиційного клімату, 
інтеграції вітчизняного бізнесу в систему міжнарод-
ного виробництва і глобального ринку [4; 5]. 

Одним із прикладів творчого підходу до регіо-
нального розвитку є робота незалежного аналітич-
ного, консультаційного та проектного агентства. 
Його завданнями є [1; 7; 8]: вивчення культури як 
ресурсу суспільного розвитку; сприяння форму-
ванню партнерських відносин між культурою, біз-
несом, владою та суспільством; просування ідеї 
розвитку творчих галузей економіки і підприємни-
цтва у сфері культури; сприяння зростанню куль-
турних мереж; генерування і реалізація культур-
них стратегій; розроблення нових підходів у галузі 
інформаційного обміну, громадських зв'язків, 
менеджменту, маркетингу та фандрейзингу. 

Інститут культурної політики щорічно проводить 
форум «Культура плюс», що об'єднує презентації 
інноваційних проектів у сфері культури та відкриті 
дискусії з питань ролі культури в суспільстві, її вза-

ємодії із засобами масової інформації, бізнесом та 
владою. У співпраці з мережевими організаціями і 
регіональною владою проводяться семінари «Куль-
тура на кордонах», присвячені сучасним підходам і 
новим шляхам розвитку культури. Вони адресовані 
активним професіоналам у сфері культури, тим, хто 
прагне модернізувати діяльність своєї організації, 
домогтися її більшої ефективності та відкритості, 
вийти за вузькі межі бюджетного фінансування та 
знайти нових партнерів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, інституційне середовище, що сприяє зрос-
танню креативності в регіоні, – це норми, принципи, 
цінності та механізми їх дотримання, що сприяють 
генерування нових ідей, можливостей у регіональ-
ному розвитку. Створенню такого інституційного 
середовища сприяє діяльність консультантів органів 
регіонального управління, спрямована на вивчення 
потреб і устремлінь місцевих жителів, пристосу-
вання економічного розвитку до потреб регіону, роз-
виток соціального капіталу, використання творчого 
потенціалу жителів у вирішенні економічних, соці-
альних і культурних проблем. Водночас у процесі 
цього дослідження виникли питання, які ще нале-
жить вирішити, зокрема: яким має бути інституційне 
середовище, що сприяє зростанню креативності в 
регіоні, які його основні елементи та риси.  
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