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 Сучасні фундаментальні соціально-економічні перетворення в Україні 

обумовлюють необхідність теоретичного осмислення трансформаційних 

процесів, що відбуваються в національній економіці. Однак, для розбудови 

ефективної ринкової економіки недостатньо створення  ринку та основних 

економічних агентів. Ринкові механізми не функціонують  ефективно в 

недосконалому інституційному середовищі, яке призводить до надмірного 



державного втручання. Ефективність функціонування економічної системи 

значною мірою залежить від її інституціональної структури.  

Основи методології інституційної теорії закладені в працях Т.Веблена, Дж. 

Кларка, В. Мітчела та ін. Значно пізніше виник неоінституціоналізм, 

методологія якого була розроблена О.Вільямсоном, Р.Коузом, Д.Нортом, Е. 

Фуруботном, Р.Ріхтером та ін. Дослідження інституційної методології в умовах 

ринкових перетворень закладені в працях таких російських вчених як 

В.Вольчика, С.Кірдиної, Я. Кузьмінова, В.Радаєва, Є. Ясіна та ін. Серед 

українських вчених, які вивчають інституційне середовище є З. Ватманюк, 

Т.Гайдай, А. Гальчинський, В. Геєць, Ю. Павленко, В. Смагін та ін.  

Мета статті полягає у визначенні ролі формальних та неформальних 

інститутів економічної влади в період трансформаційних процесів. 

Перш ніж перейти до визначення ролі інститутів економічної влади  в 

процесі трансформації економічної системи, необхідно краще розібратись, що 

ж таке «інституційна структура», «інститут», «формальні інститути економічної 

влади» та «неформальні інститути економічної влади».  

Отже, «… інституційна структура будь-якої країни – це, насамперед, 

результат минулих дій держави і спонтанного еволюційного добору найбільш 

ефективних інститутів [7]. На думку ж російського вченого В. Вольчика [11], 

інституційна структура – це переважно формальні інституційні обмеження, які 

визначають можливі організаційні форми і варіанти економічних взаємодій в 

тих або інших конкретних сферах і галузях економіки.  

Український дослідник М.Олійник до інституційної структури включає:  1) 

фінансові інститути (гроші, кредит, податки, ліквідність тощо); 2) інститути 

організації, що функціонують у цьому секторі; 3) державу; 4) неформальні 

інститути загального порядку, спрямовані на забезпечення синергетичного 

ефекту функціонування фінансового сектора економіки у вигляді оптимального 

поєднання інтересів усіх учасників (довіра) [12].  

На думку іншого українського вченого В.Смагіна, інституційну структуру 

становлять інститути, інституційне середовище, ринкові організації [13]. 



На думку автора ж, інституційна структура уявляє собою систему певних 

формальних та неформальних інститутів та механізмів взаємодії в суспільстві, 

які включають в себе також  формальні та неформальні інститути економічної 

влади, які впливають на формування ефективної економічної системи. 

Ідеологія інституціоналізму формує економічну думку навколо ідеї, яка 

наголошує на тому, що кожному суспільству, державі притаманні певні 

«правила гри», умови ринкових взаємодій, які визначають перспективи і 

добробут, їм підпорядковані будь-які інші утворення як, наприклад, власність, 

капітал, управління. Інституції, тобто умови ринку, характеризують систему 

відносин між державою, індивідами та господарськими структурами.  

Отже, сучасний інституціоналізм як наукова парадигма є найбільш 

масштабним та охоплює практично всі сфери економічної діяльності, дозволяє 

системно ідентифікувати соціально-економічні процеси, дає найбільш повну 

картину розвитку суспільства.  

Для кращого розуміння «інституційної структури» доцільно було б 

розібратись з таким структурним елементом інституційної структури як 

«інститут». 

Узагальнюючи підходи різних течій і шкіл інституціоналізму до 

визначення терміну «інститут», виділяють два: обмежений і розширений. 

Прихильники обмеженого підходу розуміють інститути як функціональні 

органи суспільства, зокрема як державу, систему самоврядування, судову 

систему, а також як систему формальних юридичних норм. Прихильники 

розширеного підходу пояснюють соціальні інститути і як сукупність 

формальних і неформальних норм, цінностей, правил, які фактично чинні в 

суспільстві та які більшість прийняла як керівництво до дії [1, с.15].  

Як зазначив Норт Д. в своїй роботі [3]: «інститути – це «правила гри» в 

суспільстві, чи створені людиною обмеження, що організовують взаємини між 

людьми, …інститути впливають на функціонування економічних систем, … 

тривалі розбіжності у функціонуванні економічних систем формуються під 

дуже глибоким впливом розвитку інститутів». Історично склалося так, що 



основні не формальні «правила гри» диктують саме суб’єкти економічної 

влади, оскільки вони володіють економічними ресурсами, а, отже, мають вплив 

на державні інститути та диктують закони і кодекси, які виступають в 

подальшому підґрунтям для створення формальних інститутів економічної 

влади. 

Саме інститути визначають стосунки між економічним агентами та 

допомагають встановити яку позицію в цих стосунках вони займають, задаючи 

акторам когнітивні рамки.  

Інститут – це сукупність формальних і неформальних правил, які 

структурують дії економічних агентів в економічному середовищі. 

Таким чином, ми логічно дійшли до з’ясування «формальних» та 

«неформальних» інститутів економічного середовища.  Отже, що уявляють 

собою «формальні інститути» та «неформальні інститути»? 

Щодо формальних інститутів, то в її структурі виділяються: 1) політичні 

інститути; 2) економічні інститути; 3) системи контрактації (способи і порядок 

укладення контрактів, регульовані правовими нормами і законом). Для 

здійснення функцій формальних інститутів необхідні спеціально створені 

організації [3].  

У свою чергу, неформальні інститути уявляють собою утворені історично 

соціальні механізми та правила (етики) взаємодії структур різних рівнів, 

економічні цінності. «Інакше кажучи, тому, що в нашому суспільстві  ми самі, 

особисто, вирішуємо свої економічні  проблеми. Якщо ж наші економічні дії 

опиняться під контролем, то ми не зможемо зробити й кроку, не заявляючи про 

свої наміри й цілі. Але, заявивши про наміри, треба ще довести їх 

правомірність, щоб дістати санкцію влади» [8]. Виходить, що фактично 

неформальні інститути виконують роль господарської етики в економічній 

системі, як засіб координації економічних агентів та неформального обмеження 

суб’єктів економічної влади. 

Досвід постсоціалістичних реформ показує, що в результаті трансформації 

економічної системи певні інституційні структури переживають значні зміни, 



що пов’язані зі звуженням частини одних інститутів економіки та становленням 

і функціонуванням інших інститутів, які поглиблюють проблему 

непередбачливості та суперечливості владного середовища економічної 

системи.  

Таким чином, можна допустити такий висновок, що в процесі 

трансформації економічної системи, неформальні інститути економічної влади 

виконують координуючу та обмежувальну роль суб’єктів ринку, а отже, 

суттєво підвищує ефективність економічної системи.  

В процесі трансформації економічної системи, інституційним ядром 

виступають як формальні так і не формальні інститути економічної влади, 

оскільки саме суб’єкти економічної влади (банки, фонди, ТНК, в якій домінує 

суб’єкт влади, дочірні та залежні компанії, асоційовані компанії, компанії-

субпідрядників для корпорацій-гігантів та ін.), які володіють необхідними 

ресурсами для здійснення економічної влади, впливають та підпорядковують 

політичну владу за допомогою економічних ресурсів.  «Яскравий приклад 

цього «популярний американський журнал «Forbes», який вже більше сорока 

років регулярно публікує оціночні дані про 400 найбагатших американців, у 

свою чергу підкреслює, що обсяги статків цих олігархів прямо пропорційні 

їхній суспільно-політичній вазі в житті країни» [10, с.120].  

 Отже, відсутність необхідної інституційної структури та надмірне 

втручання держави в ринкові механізми породжують тінізацію економіки та 

корупцію, що призводить до різного доступу до ресурсів і прав, що має своїм 

наслідком той факт, що економічна влада в економічній системі розподіляється 

нерівномірно. Така нерівномірність проявляється у нерівності владних позицій 

агентів економічної системи або асиметрії економічної влади. За допомогою 

економічної політики створюються умови для перерозподілу прав власності і 

концентрації правочинів володіння, а тим самим перерозподіляється і 

економічна влада. 

Нерівність призводить до розподілу всіх економічних одиниць на 

домінуючі та підлеглі, встановленню певних зв’язків між ними. Домінуючі 



суб’єкти на вигідних для себе умовах примушують більш слабких агентів до 

угод і «співробітництва». Наслідком нерівності господарських одиниць є 

деформація економічного простору навколо домінуючої одиниці, його 

поляризація. Перебуваючи в поляризованому просторі, кожна залежна одиниця 

повинна при прийнятті рішень ураховувати прямий і непрямий примус 

домінуючої одиниці. Це змінює умови рівноваги  в даному просторі, його 

параметри відхиляються від параметрів в інших місцях загальнонаціонального 

(або світового) економічного простору [2, с.49-50]. 

Таким чином, серед основних чинників, які мають деструктивний вплив на 

формування ефективного інституційного середовища є: деформація основних 

формальних інститутів, які забезпечують мінімальну стабільність суспільства 

та економіки; інституціоналізація не правової свободи як наслідок взаємодії 

бізнесу і влади, що призводить до втрати конкурентоздатності економіки, 

тонізації економіки; імпорт закордонних інститутів, які є неефективні та 

призводить до демонтажу інституційного середовища національної економіки; 

децентралізація інститутів влади та відсутність необхідних підзаконних актів; 

зайве державне регулювання економічних відносини в трансформаційній 

економіці. 

Так, «…якщо державою в умовах перехідної економіки зайво регулюються 

економічні відносини, що складаються на ринках, то це негативно позначається 

на темпах і якості формування відповідних ринкових інститутів. Виникає 

парадокс: державне втручання здійснюється тому, що не працюють ринкові 

механізми, а останні не можуть ефективно функціювати через відсутність 

необхідної інституційної структури» [7].    

Владні відносини в економічній системі є однією з основних зон сучасної 

науки, оскільки «… у своїй сукупності владні відносини в економічній системі 

утворюють якусь цілісність – систему влади, єдине «владне поле», у рамках 

якого формується поведінка як окремих економічних агентів, так і економічної 

системи в цілому. У цьому сенсі соціально-економічну систему як систему 

взаємодій, що включають у себе владу, можна розглядати як систему влади, де 



кожне окреме владне відношення є відображенням стану інших владних 

відносин» [4].  

Саме владні відносини, на думку автора статті, є тією основою, на якій 

формується економіко-бюрократичний ринок, на якому приймаються 

колективні рішення про фінансування і виробництво суспільних благ, 

суб'єктами якого виступають представники влади, і ринкового господарства, у 

всій його інституційній повноті, представниками якого є бізнес структур, різні 

групи впливу, які забезпечують прийняття необхідних політичних рішень. 

Необхідно також підкреслити, що структура економічної системи є 

динамічною системою, яка трансформується під впливом еволюції 

інституційного середовища, яке має різну силу та ступінь впливу на економічну 

систему.  

Тому на сьогодні питання інституційного середовища економічної влади в 

трансформаційній економіці залишається досі недостатньо вивченим, так як 

саме дослідження питання інститутів економічної влади в трансформаційній 

економіці є одним з головних факторів економічного зростання. Так, формальні 

та неформальні інститути економічної влади виступають як стійкий феномен, 

що супроводжують трансформаційні зміни економічної системи, оскільки саме 

інститути економічної влади формують складові інституційного ладу.  

При дослідженні системи інститутів, які здійснюють визначальний вплив  

на структурну трансформацію національної економіки, важливо виходити з 

того, що кожен економічний суб’єкт характеризується власними цілями та 

місцем у структурі економічної системи має різний потенціал розвитку і прояв 

активності, пов’язаної з властивими йому потребами та інтересами, а також 

умовами їх реалізації. Саме економічні інтереси характеризують спонукальний 

вплив на економічних суб’єктів з боку власних потреб і здібностей та є 

об’єктивним відображенням місця і зв’язків економічних суб’єктів у структурі 

економічної системи [6, с.271].  

Таким чином, формальні та неформальні інститути економічної влади 

виконують основну, якщо не головну, роль в економіці та суспільстві в цілому, 



оскільки саме інститути економічної влади регулюють доступ до ресурсів, а 

також формують принципи цього доступу, через неформальні правила. Через 

формальні та неформальні інститути суб’єкт економічної влади вирішує, яким 

способом буде втілювати ті чи інші економічні інтереси у життя. 
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