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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Інституціоналізм у методологічному плані не вибу-
довує чітких цілісних логічних конструкцій, він спира-
ється на описові методи, первинні узагальнення, аналіз 
різних блоків відносин тощо. Процеси інституційної 
трансформації та соціально-економічного розвитку є 
суперечливими: соціально-економічний розвиток може 
здійснюватися лише спираючись на сформовані адек-
ватні інститути, а інституційні трансформації, необ-
хідні для створення таких інститутів, змінюють умови 
функціонування економіки, створюють невизначеність, 
що не сприяє підвищенню темпів економічного зрос-
тання. Це знаходить прояв у різноманітних формах 
суперечностей, пов’язаних із взаємодією інститутів і 
процесів економічного зростання. Суперечлива взає-
модія може бути виражена тріадною конструкцією, яку 
назвемо діалектизмом. Останній включатиме тезу, що 
стверджує певне теоретичне положення, протилежну 
тезу (антитезу) і теоретичне відображення реальної 
колізії між цими тезами, що іноді перетворюватиметь-
ся на синтез, а іноді залишатиметься процесом супере-
чливої взаємодії різних сторін, яка то загострюється, 
набуваючи конфліктних форм, то переходить у спокій-
ніше річище руху опосередковуючих форм. Діалектиз-
ми теоретично відбивають реальну суперечність пред-
мета дослідження. Взаємозв’язок інституційних 
трансформацій і соціально-економічного розвитку мо-
жна виразити такими діалектизмами. 

Перша теза полягає в такому: якщо порівняти соціа-
льно-економічний розвиток різних країн, то можна дійти 
висновку, що найуспішнішими були не ті країни, в яких 
багаті природні, людські ресурси та інші чинники, а ті, 
що збудували адекватну систему інститутів, обрали 
правила поведінки і створили норми й установи, що 
відкрили простір для економічного зростання. Звідси 
витікає, що визначальна роль в економічному розвитку 
належить інституційним чинникам.  

Це твердження уявляється правильним, але є й ін-
ший підхід. Він полягає в тому, що ті чи ті інститути 
можуть бути введені лише на певному рівні соціально-
економічного розвитку. Кожному рівню відповідає своя 
система інститутів. Система натурально-господарських 
зв’язків, наприклад, не може бути ув’язана з ринковими 
інститутами. Або інший приклад: коли урядовці, що 
розв’язують справи, пов’язані з мільйонними грошови-
ми потоками, одержують заробітну плату, яка не дозво-
ляє забезпечити нормальний добробут сім’ї, то, незва-
жаючи на будь-які антикорупційні заходи, інститут 
корупції існуватиме. Це демонструє залежність існуван-
ня інститутів від рівня економічного розвитку. Це твер-
дження є протилежним першому. 

У дійсності існує певна взаємозалежність інститу-
ційної та соціально-економічної динаміки, яка харак-
теризується компромісом між двома крайніми теорети-
чними виразами цього процесу. Наприклад, у разі 
боротьби з корупцією часткове підвищення заробітної 
плати щось змінить, але істотно зменшити корупцію не 
зможе. Реальний рух здійснюється в постійних супере-
чностях і компромісах. Але можна знаходити такі сис-
темні форми, які дозволяють поступово, але впевнено 
й ефективно, наприклад, на підставі лібералізації, ле-
галізації, підвищення трансакційних витрат корупції, 
посилення відповідальності знаходити шляхи істотно-
го її зниження.  

У літературі обговорюють питання про те, що треба 
робити спочатку: створювати добрі інститути й уже на 
цій базі розв’язувати завдання підвищення рівня соціа-
льно-економічного розвитку чи спочатку все ж таки 
розв’язувати завдання забезпечення економічного зрос-
тання, підвищення добробуту й уже на цій основі вести 
інституційне будівництво. Це реальна проблема, що 
практично постає перед нами.  

Методологічно правильна відповідь полягає в тому, 
щоб знайти синтетичну опосередковуючу ланку, яка 
сполучає протилежні моменти: в цьому разі інститути 
і соціально-економічний розвиток. Слід починати з ін-
ститутів розвитку. Є інститути, спеціально призначені 
для розвитку. Наприклад, банк реконструкції та розвит-
ку, який може здійснювати фінансування і кредитування 
довгострокових стратегічних програм розвитку. В Укра-
їні понад 15 років намагалися створити такий банк. Була 
безліч різних документів – указів Президента, ухвал 
Кабінету Міністрів тощо. Нещодавно формально такий 
банк виник, але реально він не виконує своїх функцій 
через невідповідність його статусу і фінансової бази. 
Можливість, яка виникла для формування такого поту-
жного банку 2008 року під час фінансової кризи, не була 
використана. До інститутів розвитку можна також від-
нести, наприклад, інкубатори малого бізнесу, систему 
законодавчих актів, що створюють сприятливі умови 
для інноваційного розвитку тощо. Є низка інститутів 
розвитку, які відомі й історично дали добрі результати. 
Це перший діалектизм. 

Другий діалектизм стосується тлумачення самого 
інституту. Тлумачення в контексті цього дослідження 
має дозволити розв’язувати якнайповнішою мірою 
завдання з’ясування механізму взаємозв’язку інститу-
тів і соціально-економічного розвитку. Один підхід 
полягає в тому, що інститут – це певне правило, норма 
поведінки. Він базується на підході Д.Норта і є найву-
жчим. Інший підхід – у тому, що в поняття "інститут" 
включають не лише правила і норми, а й установи, 
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інші організаційні форми. Він є ширшим. Але таке 
розширення має механістичний характер. Воно попро-
сту збільшує склад елементів, що створюють інститу-
ти. Для вивчення взаємозв’язків інститутів і соціально-
економічного розвитку найбільший методологічний 
потенціал має тлумачення, яке, з одного боку, є найву-
жчим і збігається з нортовським (правила і норми), з 
іншого – найширшим, оскільки розглядає установи й 
інші організаційні та предметні форми не як елемент 
інституту, а як утілення певних правил і норм. Це пра-
вила і норми, втілені в установі, іншій організаційній 
або предметній формі. Організаційна або предметна 
форма є інститутом не сама по собі, а лише як утілен-
ня, організаційне або предметне буття певних правил і 
норм. Світлофор, наприклад, стає інститутом не сам по 
собі, а лише як предметне буття правил і норм пересу-
вання, прийнятих у даному суспільстві. Такий підхід 
дозволяє подивитися, як діє інститут, через всю систе-
му соціально-економічних відносин, а не у своєму ло-
кальному просторі, і на підставі цього визначити най-
ближчі та віддалені наслідки.  

З такої точки зору сам соціально-економічний роз-
виток є інститутом, певною системою правил поведін-
ки, тому що не завжди суспільство орієнтувалося на 
розвиток, на зростання ВВП. У первісному суспільстві, 
наприклад, ніхто не ставив завдання підвищувати 
ВВП, воно було націлене на самовідтворення. В сучас-
ному світі економічне зростання є відчуженою, інсти-
туційно зумовленою формою суспільного розвитку, 
яка не завжди адекватно відбиває сутнісні суспільні 
процеси. Якщо, наприклад, у країні видалася зима на-
багато теплішою, ніж звичайно, то матиме місце ско-
рочення обсягу випуску галузей, що виробляють тепло, 
і відповідне зменшення ВВП. Якщо зима холодніша – 
ВВП зросте, тому що більше вироблятиметься і спо-
живатиметься тепла. Який це має стосунок до реально-
го процесу розвитку суспільства і реальних цінностей? 
Вельми опосередкований.  

Третій діалектизм стосується національної специ-
фіки економічного розвитку, яка пов’язана, перш за все, 
з інститутами. Вихідна теза проголошує, що економічні 
закони скрізь однакові, нічого вигадувати велосипед, 
треба дивитися, як роблять інші країни, здійснювати 
трансплантацію інститутів і виходити на такі самі ре-
зультати. Подібні позиції переважали у міжнародних 
експертів, що консультували українську владу у процесі 
ринкової трансформації. Інша, протилежна, теза полягає 
в тому, що кожна країна є унікальною і має шукати вла-
сний шлях. Цей підхід є в історичній школі, і зараз його 
активно використовують у дискусії. 

Звичайно, є загальні закономірності економічного 
розвитку і є національні особливості, але вони існують 
не як взаємодоповнювальні, а як діалектично сполучені. 
Загальні економічні закономірності ніякого іншого спо-
собу виразу і не мають, окрім як через національну спе-
цифіку. Саме тому одні й ті самі інститути в різних кра-
їнах можуть абсолютно по-різному працювати, а од-
накові економічні умови можуть породжувати різні 
інститути. Наприклад, інститут довічного найму в Япо-
нії був однією із складових японського "економічного 
дива", але він узагалі суперечить засадам ринкової еко-
номіки, оскільки прикріпляє працівника до робочого 
місця, що деформує умови формування вартості робочої 
сили тощо. Проте такий інститут у Японії працював. 
А якби його ввела інша країна, то це могло б мати для 
неї негативні результати. 

Указані діалектизми стосуються загальної взаємодії 
інститутів і соціально-економічного розвитку. Наступні 
три пов’язані з основними інститутами ринкової еконо-
міки: приватною власністю, конкуренцією і вільним 
ціноутворенням.  

Четвертий діалектизм пов’язаний з інститутом вла-
сності. Перша теза говорить про те, що на певному етапі 
соціально-економічного розвитку приватна власність 
стає неадекватною характеру виробництва і має бути 
змінена на суспільну. Це було реалізовано в СРСР та 
інших соціалістичних країнах і, принаймні в тому ви-
гляді, виявилося невдалим.  

Друга, протилежна, теза полягає в тому, що лише 
приватна власність відповідає природі людини, досить 
приватизувати державну власність і ми отримаємо ефек-
тивного власника й ефективне господарювання. Цю тезу 
було реалізовано на пострадянському просторі, і це та-
кож виявилося невдалим. В Україні ми отримали ефек-
тивну власність? Нічого подібного. Ми отримали влас-
ника, який не вміє раціонально господарювати, 
марнотратного, націленого на демонстративну спожива-
цьку, а не інвестиційну поведінку.  

Виявилося, що обидві тези не працюють. Чому? 
Є ще щось, окрім цього? Річ у тім, що якщо говорити 
не юридичною мовою, якою економісти зловживають, 
не помічаючи цього, а економічною, то приватної, сус-
пільної та державної власності не існує – це лише заве-
ршені юридичні форми реального процесу сумісно-
розділеного привласнення. Сумісно-розділене привла-
снення засновано на сумісно-розділеній праці і, розви-
ваючись, отримує адекватний вираз у сумісно-розді-
леній власності. Це легко проілюструвати на прикладі 
акціонерної форми власності. Тут власність, з одного 
боку, розділена за вартістю між власниками акцій і 
може бути відособлена шляхом продажу. З іншого 
боку, ця сама власність утілена в матеріальних засобах 
виробництва, у виробничих комплексах, які у принципі 
розділити неможливо. Тому реально акціонерна влас-
ність є одночасно і сумісною за натурально-речовин-
ною формою, і розділеною за вартістю, точніше кажу-
чи, сумісно-розділеною. Ця форма власності з точки 
зору створення світового ВВП є панівною.  

Але сумісно-розділене привласнення реалізується не 
лише в сумісно-розділеній власності, а й у певній взає-
модії юридичних форм приватної та державної власнос-
ті. Приватний виробник юридично має право повністю 
розпоряджатися результатами своєї діяльності. Проте 
економічно в цьому привласненні бере участь держава, 
яка за допомоги податків забирає частину створеного 
підприємцем доходу. По суті, йдеться про реальний 
економічний процес сумісно-розділеного привласнення, 
яке лише в кінцевому результаті набуває юридичних 
форм приватної та державної форм власності.  

Таким чином, вихідні протилежні тези не працюють 
тому, що вони не відбивають реальність, яка є складні-
шою і діалектичнішою. Практика долає розглянуті супе-
речності через розділення правомочностей та різні фор-
ми обтяження власності. Завдання полягає не в тому, 
щоб з’ясувати, яка форма власності є прогресивнішою, 
а в тому, щоб правильно розподілити правомочності між 
учасниками сумісно-розділеного привласнення.  

Цю тезу можна проілюструвати ситуацією із власніс-
тю на землю. Стосовно власності на землю в Україні дав-
но і запекло точаться дискусії. Одні вважають, що земля 
має бути передана у приватну власність і це додасть ди-
намізму економічному розвитку. Інші вважають, що зем-
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ля є природним багатством, яке належить усьому народу і 
не може бути у приватній власності. Закордонний досвід 
показує різні варіанти розв’язання цієї проблеми. В де-
яких країнах приватна власність, наприклад на орні землі, 
обтяжена такими умовами (щодо ефективності користу-
вання, спеціальної освіти тощо), що вона мало чим відріз-
няється від суспільної власності. В інших випадках дер-
жавна власність надається в користування на таких 
умовах, що це мало чим відрізняється від приватної влас-
ності на неї. Справа не в юридичних формах, а в реальних 
відносинах. Тому доцільно не зациклюватися на суто 
ідеологічних дискусіях, а розв’язувати практичні завдан-
ня ефективного розподілу повноважень у процесі реаль-
ного сумісно-розділеного привласнення землі. 

П’ятий діалектизм стосується конкуренції. Перша 
теза говорить про те, що досконала конкуренція є ос-
новою ринкової економіки, а решта форм (олігополія, 
монополія тощо) – це недосконалість ринку. Друга теза 
полягає в тому, що ніяка досконала конкуренція не 
може розв’язувати проблеми збалансованості, і завжди 
має існувати інше, регулювальне начало. Крайньою 
формою виразу цього є заперечення конкуренції та 
зміна її на планування. 

Науково некоректною є сама конструкція, яка при-
йнята у дослідженнях і підручниках і виходить із доско-
налої конкуренції як базової структури. Економічний 
розвиток завжди йде так, що новий продукт з’являється 
як одиничний і задовольняє якусь з існуючих потреб. 
І доки він на ринку залишається таким, має місце моно-
полістична, а не досконала конкуренція. Якщо одинич-
ність виробника закріплюється, виникає монополія. Роз-
виток цього процесу може привести до олігополії і далі 
до досконалої конкуренції. Таким чином, базовою стру-
ктурою є монополістична конкуренція, а решта форм – 
похідними. Це абсолютно інша конструкція, і вона при-
пускає, що ціноутворення йде по-іншому.  

Саме з цим пов’язаний шостий діалектизм. Він 
складається з тези, що вільні ринкові ціни забезпечують 
збалансований розвиток економіки, і протилежної тези – 
що збалансований розвиток може забезпечити тільки 
регулювання цін (у крайньому варіанті – планове ціноу-
творення). Та конкурентна конструкція, про яку йшлося 
вище, передбачає, що з самого початку є якийсь простір 
у ціноутворенні, що спирається тільки на зовнішні межі. 
А вартість як внутрішній закон цін припиняє працювати. 
Вона перетворюється на одну з зовнішніх меж. Уявимо 
собі таку ситуацію: видатки на харчування в бюджеті 
сім’ї складають 7%, на 20% підвищується ціна на про-
дукт, який у видатках на харчування складає 5%. Підсу-
мкові зміни не перевищать половини відсотка загальних 
витрат сім’ї. Вельми істотне підвищення цін залишиться 
практично непоміченим. Це відкриває простір діям ви-
робників. Проте в цьому процесі є свої межі, які вияв-
ляються не відразу. Це створює основу для своєрідної 
циклічності руху цін. Слід додати, що в сучасних умо-
вах різні види рент утворюють резервуари, що концент-
рують зайвий випуск грошей, рух яких також має циклі-
чний характер. Усе це відображає принципово іншу 
систему ціноутворення порівняно з тією, яка заснована 
на механізмах вільної конкуренції.  

Нарешті, сьомий діалектизм пов’язаний з економіч-
ною та інституційною динамікою. Перша теза виражена 
в концепціях наздоганяючого розвитку: хочеш наздог-
нати передові країни, дивися, що роблять вони, і роби 
так само. Проте наздогнати неможливо, тому що пере-
дові країни йдуть уперед, а наздоганяючі уповільнюють 
розвиток мірою наближення до вищого рівня. Друга теза 
робить ставку на якісний стрибок. Зосередити сили 
і зробити прорив. Прикладами можуть бути китайський 
стрибок, колективізація, різкий перехід до вільного ці-
ноутворення в Росії на початку 1990-х років. Проблема 
полягає в тому, що ця позиція взагалі не розглядає ін-
ституційний зріз перетворень. Адже стрибок цей має 
бути, і не може не бути, інституційним. Але інституцій-
ний стрибок – це завжди інституційна катастрофа, оскі-
льки руйнуються одні норми, з’являються інші, що за 
своєю природою не може бути швидкоплинним проце-
сом. Ми пережили інституційну катастрофу в 1990-і 
роки, інституційна катастрофа відбулася на початку ХХ 
століття. Власне, історія СРСР обрамлена двома інсти-
туційними катастрофами. Стратегія стрибка є безуспіш-
ною і неприйнятною. 

Прийнятною й ефективною може стати концепція 
випереджувального розвитку, суть якої полягає в тому, 
щоб вийти вперед, не наздоганяючи. Це можна зробити 
через пошук тих точок і сфер розвитку, які в майбут-
ньому стануть визначальними. У світі змінювалися кра-
їни- і регіони-лідери, але не тому що одні наздоганяли 
інших, а тому що змінювалися підстави розвитку. Ви-
значити ці точки і сфери складно. Як правило, вони 
з’являються несподівано, і не можна наперед знати, що 
саме й у якому місці проросте. Тому важливо підтриму-
вати різноманітність форм, демократизм і творчість.  

Фінансово-економічна криза, що охопила світ 
і Україну, з одного боку, відкидає Україну з точки зору 
темпів економічного зростання назад, а для неї темпи 
економічного зростання є важливими, бо без 6–7% 
щорічного зростання ВВП ніяке вибудовування інсти-
тутів нам не допоможе. З іншого боку, криза створює 
унікальну можливість для розв’язання завдань онов-
лення структури економіки, започаткування процесів 
створення адекватної новим умовам системи інститу-
тів. Мистецтво економічної політики полягає в тому, 
щоб використати кризу як інструмент модернізації 
економіки. Але для цього потрібно мати науково об-
ґрунтовані уявлення про існуючий стан економіки, 
загальні тенденції розвитку світового господарства і 
майбутні якісні зміни, про потенціал України з точки 
зору перспектив знаходження власного адекватного 
місця в глобалізованому світі, про те, що необхідно у 
зв’язку з цим започаткувати, що підтримувати і розви-
вати, що залишити на розсуд ринку, що обмежити і 
витіснити і т. д. Із розв’язання цих завдань викристалі-
зовуватиметься образ майбутньої України, і не як вла-
сний ідеал якогось владного суб’єкта, а як об’єктивно 
обумовлена і суспільно усвідомлена тенденція пода-
льшого розвитку. Все це можна виразити як проблему 
архітектоніки економічного розвитку. Система інсти-
тутів у ній утворює простір, який спрямовує й обумов-
лює соціально-економічні процеси. 
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О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Охватившие мировое сообщество глобальные, регио-
нальные и национальные трансформации сопровождаются 
разноплановыми институциональными изменениями. Их 
природа и направленность активно исследуются предста-
вителями различных отраслей научного знания – экономи-
стами, историками, политологами, социологами, психоло-
гами. И как это обычно бывает, острых и дискуссионных 
вопросов поставлено гораздо больше, чем найдено удовле-
творительных ответов. В полной мере это относится и к 
закономерностям1 институциональных изменений. Каковы 
сами эти закономерности и каковы их основания? В какой 
мере они историчны, а в какой современны? Какова их 
значимость для институциональных реформ в Украине? По 
понятным причинам нижеследующие заметки не претен-
дуют на полноту и нормативность ответов на указанные 
вопросы, тем более, что опираются на изучение доцивили-
зационной институциональной истории. К тому же они 
ограничены ранее обоснованным пониманием институтов 
как противоречивого единства сублимированных инстинк-
тов, протоинститутов и собственно институтов, а также 
соответствующих им феноменов бессознательного, подсо-
знательного, чувственно-сознательного2. 

О влиянии психофизических образований на ин-
ституциональный порядок. Так как человеческая дея-
тельность как сознательное целенаправленное преобразо-
вание человеком универсума и самого себя является 
результатом естественноисторического последовательно-
параллельного развития инстинктивного поведения и чело-
веческого поведения, которое включает не только бессозна-
тельное, но также подсознательное и чувстенно-созна-
тельное начала, то вполне очевидно взаимодействие и 
взаимовлияние поведения и деятельности. Поскольку же 
базовыми субстанциональными блоками человеческого 
поведения являются психофизические образования (преж-
де всего, инстинкты) и протоинституты, а деятельности – 
собственно институты и инициируемый ими обществен-
ный порядок, постольку не вызывает сомнений взаимодей-
ствие инстинктов протоинститутов и институтов. 

Обращает на себя внимание активное влияние психофи-
зических образований на человеческую деятельность и об-
щественный институциональный порядок. Так, генетикой 
поведения и еѐ сравнительно новым направлением – генети-
кой личности – достоверно установлено, что, преимуще-
ственно, генами как биологическими носителями бессозна-
тельных психофизических образований и феноменов 
определяется множество психологических и интеллектуаль-
ных качеств человека, в том числе активность и пассивность, 
мнительность и тревожность, экстравертность и интраверт-
ность, самостоятельность и зависимость, альтруизм и эго-
изм, агрессивность, сексуальность. В значительной мере 
генетически детерминируемыми считаются и такие, каза-
лось бы, социально обусловленные особенности человека, 
как отношение к смертной казни, политические предпочте-
ния (консерватизм, либерализм и т. д.), музыкальные вкусы 
(классическая, легкая или электронная музыка), предпочти-
тельный вид отпуска, криминальное поведение. Доказано 
значительное генетическое влияние на различия между ко-
гнитивными особенностями взрослых индивидов. 
                                                                        
1 Здесь и далее предполагается, что закономерность, в от-
личие от закона, отражает не жѐстко детерминированный 
характер объективной необходимости, а лишь ту или иную 
степень вероятности еѐ проявления. См.: Спиркин А.Г. 
Основы философии: Учеб. пособие. – М., 1988. – С. 189.  
2 См.: Тарасевич В.Н. Экуника: гипотезы и опыты. – М., 
2008. – С. 121–287. 

На нынешнем уровне развития геномики можно го-
ворить о генетической наследуемости поведенческого 
признака как о статистической характеристике какого-то 
свойства популяции, а не отдельного человека, что кор-
респондирует с концепцией коллективного бессозна-
тельного К.Юнга. Существуют значительные генетиче-
ские различия между социальными группами. Не 
исключено, что в ближайшем будущем будут установле-
ны молекулярные особенности генов, приводящие к яр-
ким поведенческим межэтническим различиям3. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии особо-
го генного механизма влияния психофизических образо-
ваний человека на его социальную природу. Это означа-
ет, что успехи генной инженерии и расшифровка генома 
человека сулят большие возможности искусственного 
конструирования не только биологических, но и – по-
средством их – социальных характеристик человека. В 
поисках ответов на вопрос об оправданности подобных 
действий важно понять истоки и основания психофизи-
ческих образований человека с тем, чтобы эксперимен-
ты с кроной не обернулись патологией или смертью 
корней человеческого существования. 

Важное общенаучное значение имеет предпринятая 
П.Сорокиным попытка сопряжения психофизических и 
социальных процессов. По его мнению, каждый револю-
ционный период неизменно распадается на две стадии, 
неразрывно связанные друг с другом: собственно рево-
люционную, разрушительную и контрреволюционную – 
"реакцию". Необходимыми составляющими всякого ре-
волюционного взрыва являются: 1) растущее подавление 
базовых инстинктов; 2) их всеобщий характер; 3) неспо-
собность групп порядка (государство, правительство) 
предотвратить распад. Непосредственной причиной вся-
кой революции всегда было увеличение подавленных ба-
зовых инстинктов большинства населения, а также не-
возможность даже минимального удовлетворения 
базовых потребностей. Репрессия инстинктов – пищева-
рительного, собственнического, самосохранения, полово-
го, свободы, самовыражения и других – приводит к по-
пранию существующих социальных норм. К примеру, 
репрессированный пищеварительный инстинкт оказывает 
давление на тормоза, которые удерживают человека от 
воровства, лжи и т. п. И тот, кто никогда не крал, стано-
вится вором и бандитом, кто всегда соблюдал закон, по-
рывает с ним. Биологизированное человеческое поведе-
ние обрушивает существующий социальный порядок. 

Вспомогательными условиями – слагаемыми рево-
люционного взрыва – П.Сорокин называет подавление у 
большинства людей их импульса к борьбе и соревнова-
тельности, творческой работе, приобретению разнооб-
разного опыта, потребности в свободе (в смысле свобо-
ды слова и действия)4, иными словами, процессов 
очеловечивания, или социализации человека. 

В революционные эпохи причины и следствия гораз-
до чаще меняются местами, чем в эпохи эволюционные. 
Но главные причины революций вызревают в недрах 
эволюции, когда социально-биологический баланс устой-
чив, а тот или иной социальный или общественный поря-
док доминирует над биологическим (животным) и отве-
чает потребностям его нормального отправления. 

П.Сорокин безусловно прав в том, что, во-первых, 
эволюционные "реформы не должны попирать человече-
                                                                        
3 См.: Вельков В. Куда идѐт эволюция человечества? // 
Человек. – 2003. – № 2. – С. 16–26. 
4 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – 
М., 1992. – С. 268–294.  
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скую природу и противоречить еѐ базовым инстинктам"; 
во-вторых, "тщательное научное исследование конкрет-
ных социальных условий должно предшествовать любой 
практической реализации их реформирования"; в-третьих, 
"каждый реконструктивный эксперимент вначале следует 
тестировать на малом социальном масштабе"; в-
четвертых, "реформы должны проводиться в жизнь пра-
вовыми и конституционными средствами"5. Нетрудно 
заметить, что указанные императивы эволюционного ре-
формирования выходят за рамки открытого П.Соро-
киным феномена революционного воздействия репрес-
сированных базовых инстинктов на существующий 
общественный порядок и его институты. 

Поэтому с учѐтом вышеизложенного вполне правомер-
ным является вывод о всеобщем влиянии бессознательных 
психофизических образований человека на его социальную 
природу и общественный порядок. Влияние всеобще, по-
скольку 1) всевременно, то есть имеет место в эпохи эволю-
ционные и революционные; 2) продуцируется указанными 
образованиями в любом, а не только в репрессированном 
состоянии; 3) относится к общественному порядку в целом и 
каждой его составляющей, к каждому человеку. 

Поскольку психофизические образования человека 
исторически предшествуют общественному порядку, 
постольку они оказывают на него всеобщее влияние. 
Следовательно, архитектоника инстинктов так же исто-
рически предшествует и оказывает подобное влияние на 
институциональную универсумику и архитектонику. 

О деятельностных основаниях институциональ-
ных изменений. Не менее значимым является воздей-
ствие деятельности на поведение, общественного по-
рядка – на психофизические образования, институтов – 
на инстинкты. Уже простые импирические обобщения 
доцивилизационных исторических материалов убеждают 
в том, что противоречие между уровнем реальных и по-
требных процессов очеловечивания, с одной стороны, и 
существующим порядком социализации биологического, 
в том числе инстинктов, – с другой, обостряется всякий 
раз, когда формы его движения становятся всѐ более не-
адекватными и изменения порядка всѐ более запаздыва-
ют. Антагонизм как результат такого обострения и запаз-
дывания порождает революцию и снимается ею. 

Разумеется, подавление базовых инстинктов может быть 
вызвано природными катаклизмами (стихийные бедствия и 
катастрофы, резкие изменения климата и т. п.) и неспособ-
ностью общественного порядка к адекватному реагирова-
нию. Но важнее иное. Исторический процесс очеловечива-
ния человека предполагает формирование и развитие всѐ 
более социализированных условий, механизмов, форм и ин-
струментов, то есть всѐ более очеловеченного обществен-
ного порядка реализации его (человека) биологической при-
роды. Исследования показывают, что истоки и механизмы 
этой эмпирически выявленной закономерности следует ис-
кать в жизнедеятельности и деятельности человека. 

История протожизнедеятельности убедительно свиде-
тельствует, что сознательное и целенаправленное воздей-
ствие человека на природу и на самого себя являются не 
столько последовательными, следующими друг за другом 
процессами, сколько параллельными и взаимообусловлен-
ными. Поэтому и жизнедеятельность с момента своего 
рождения предстает опредмечивающе-очеловечивающей. 
Относительное обособление этих составляющих, утвер-
ждение их специфического содержания и особых форм 
является базовым неолитическим сдвигом. Выражаясь 
философским языком, именно благодаря этому двуедин-
ству жизнедеятельность узнаѐт себя в себе, отличает себя 
от поведения животных и таким образом переходит из 
состояния "в себе" в состояние "для себя". 

В соответствии с гипотезой баланса опредмечивания-
очеловечивания изменения одной из его сторон неизбежно 
повлекут за собой изменения другой. Следовательно, круп-
ные этапы разделения опредмечивания не могли не сопро-
                                                                        
5 Там же.– С. 271. 

вождаться адекватными изменениями очеловечивания. Ис-
торическая наука, например, не оставляет сомнений в том, 
что неолитическая эпоха является и эпохой крупного разде-
ления очеловечивания. В последнем достаточно определѐнно 
выделяются общественно- (социо-) очеловечивающая и 
биоочеловечивающая составляющие, а в каждой из них – 
соответствующие конкретные виды. Так, в общественном 
очеловечивании обнаруживаются духовная, политическая, 
социальная и институциональная составляющие. 

Разделение опредмечивания есть разделение его субъ-
ектов, предметов, орудий, технологий, операций, действий, 
продуктов и, конечно, паттернов как простейших соб-
ственно наноинститутов. Именно носители последних 
выступили активными субъектами отбора из многочислен-
ных протоинститутов адекватных себе и соответствующе-
му виду опредмечивания. Сознательно сотворѐнные нано-
институты стали основанием и предпосылкой 
сознательного выбора и изменения протоинститутов, со-
здания собственно институтов. Это, в частности, означает, 
что любое нарушение институционально-технического 
баланса содержит в себе институциональные предпосылки 
его восстановления в новом качестве. Далеко не все прото-
институты, а в дальнейшем – институты, становятся невос-
требованными. Большинство из них трансформируется и 
"ранжируется" по камертону новых институтов. Происхо-
дит не низвержение родившейся в неолите институцио-
нальной универсумики, а еѐ трансформация, что и обеспе-
чивает преемственность эволюции человечества на фоне 
революционных взрывов, ломок старых и рождения новых 
институциональных архитектоник. 

Особенности опредмечивания не могли не отражаться 
на содержании и характере очеловечивания: различные 
виды опредмечивания требуют особой сноровки, умений, 
навыков, а потому – соответствующей предварительной 
подготовки. Таким образом подтверждается взаимообу-
словленность опредмечивания и очеловечивания, а, сле-
довательно, и их институциональных составляющих. На 
языке современных реалий это, в частности, означает, что 
во избежание глубоких институциональных разрывов 
институциональные реформы различных сфер обще-
ственной жизни (экономической, духовной, социальной, 
политической) должны быть взаимоположными, а соот-
ветствующие реформированные или новые институты 
— совместимыми и коммуникативными. 

Если принять во внимание, что институты, в том числе 
паттерны, очеловечиваются, становятся неотъемлемой 
составляющей сущностных человеческих сил, то характер 
присвоения первых практически не отличается от характе-
ра присвоения последних. Микроинститутам адекватно 
индивидуально-групповое присвоение, мезоинститутам – 
индивидуально-коллективное, а нано- и самоинститу-
там – преимущественно, личное с потенциальной пер-
спективой индивидуально-группового (коллективного)6. 
Но как быть в случае, если формальные институты оттор-
гаются, не очеловечиваются? Объясним ли этот довольно 
часто встречающийся феномен в категориях "присвоение-
отчуждение"? На мой взгляд, имеющиеся исторические 
материалы, относящиеся к неолитической революции, 
достаточны только для постановки данной проблемы. 

Содержание неолитической революции позволяет изу-
чать обмен продуктами опредмечивания не изолированно от 
иных процессов, а в контексте жизнедеятельности в целом, 
                                                                        
6 Мера условности различения индивидуально-группового 
и индивидуально-коллективного присвоения определяется 
известной условностью различий группы и коллектива. В 
данной работе предполагается, что в иерархии человече-
ских общностей коллектив обладает более значимым ста-
тусом. В частности, если для группы характерны в большей 
мере сходные, чем совместные, условия, процесс, орудия, 
предметы и результаты жизнедеятельности, то для коллек-
тива – в большей мере совместные, чем сходные. Следова-
тельно, в индивидуально-групповом присвоении более 
развит узколичностный, эгоистический момент. 



7 

еѐ разделения, обмена опредмеченных и очеловеченных сущ-
ностных человеческих сил. Известная точка зрения на приба-
вочный продукт как основу существования очеловечивания 
(нематериального производства) не вызывает возражений в 
том смысле, что в эпоху разделения жизнедеятельности 
субъекты очеловечивания непосредственно не участвуют в 
производстве тех продуктов, которые потребляют в качестве 
еды, одежды или жилища. Но совершенно очевидно и дру-
гое. Прибавочный продукт не мог возникнуть вне трудовых 
усилий. Необходимой предпосылкой его производства яви-
лось накопление соответствующих дополнительных, "при-
бавочных" очеловеченных сущностных сил. Из взаимопо-
ложности опредмечивания и очеловечивания непосред-
ственно следует взаимоположность дополнительных 
очеловеченных сущностных сил, воплощѐнных в человеке, и 
дополнительных опредмеченных сущностных человеческих 
сил, материализованных в прибавочном продукте. Это озна-
чает, что уже, к примеру, старейшины или шаманы ни в коей 
мере не состояли "на содержании" у общины. Они обмени-
вали накопленные ими сущностные силы, в том числе в виде 
протоинститутов, на продукты опредмечивания. Точно так 
же и современные врачи, преподаватели, учѐные и другие 
работники так называемой непроизводственной, то есть 
нематериальной сферы являются равноправными участни-
ками обмена сущностными человеческими силами. 

Итак, с развитием разделения жизнедеятельности 
масштабы обмена ею возрастают, а в нѐм самом уже до-
статочно очевидны три взаимосвязанных составляющих: 
1)обмен между опредмечиванием и очеловечиванием, а в 
его рамках – обмен опредмеченных и очеловеченных 
сущностных сил, в том числе опредмеченных сил и ин-
ститутов; 2) обмен между различными видами опредме-
чивания, обмен продуктами труда, то есть товарами; 
3) обмен между различными видами очеловечивания, в 
его рамках – обмен очеловеченными сущностными сила-
ми, в том числе институтами и протоинститутами. Так, 
убедительно доказаны многочисленные факты обмена 
уже между общинами не только товарами, но и паттер-
нами (например, способами обработки различного сы-
рья)7. Именно такой обмен характерен для современных 
корпоративных и персональных сетей. 

Одним из базовых оснований обмена опредмеченных 
и/или очеловеченных сущностных человеческих сил являет-
ся институт талиона8, конкретизацией которого в соответ-
ствующих условиях выступает принцип эквивалентности 
обмениваемых сущностных человеческих сил. В связи с этим 
уместно сформулировать две взаимосвязанные гипотезы. 

1. Продукт опредмечивания становится и остаѐтся 
товаром не "только тогда, когда он переходит из рук в 
руки не путѐм насильственного отчуждения или даре-
ния, а лишь в результате добровольного обмена одной 
потребительной стоимости на другую, иную по своим 
качествам"9; не только при производстве продукта для 
обмена, а не для личного потребления, но и тогда, когда 
принцип эквивалентности обмена становится домини-
рующим институтом. Перечисленные условия товар-
ности продукта опредмечивания обозначились уже в 
неолите, когда субъектами обмена выступали, преиму-
щественно, общины. Они (условия) сохраняют своѐ зна-
чение и в современной экономике, осуществляя в целом 
успешную экспансию в сферы очеловечивания и очело-
вечивания-опредмечивания. Однако не исключено, что 
указанный институт может сбросить товарную форму и 
предпочесть ей какую-либо иную, например, планомер-
ную. Вместе с индивидуализацией производимой про-
дукции последняя диалектически отрицает первую. 
                                                                        
7 См.: Румянцев А.М. Возникновение и развитие первобытного 
способа производства: Первобытное воспроизводящее хозяй-
ство (Политико-экономические очерки). – М., 1985. – С. 118.  
8 См. подробнее: Тарасевич В.Н. Экуника: гипотезы и 
опыты. – С. 277–279.  
9 Румянцев А.М. Возникновение и развитие первобытно-
го способа производства. – С. 97–98. 

2. Теневая экономика, которая отнюдь не моложе 
экономики легальной, является одним из результатов 
неэквивалентного обмена между субъектами политиче-
ской власти и экономическими субъектами. Неэквива-
лентная оплата советскими властями труда государ-
ственных наѐмных работников катализировала массовое 
движение "несунов", а неэквивалентные услуги государ-
ства гражданам страны в современных условиях стиму-
лируют их теневую деятельность. 

Об институциональном балансе и его формах. Упо-
мянутый выше баланс опредмечивания-очеловечивания по 
своей природе субстанционален. Уже на этом уровне он 
принимает различные формы, например: 1) баланс очело-
вечения-естественноопредмечевания-искусственноопред-
мечивания; 2) баланс очеловечения-социоочеловечения-
искусственноопредмечивания; 3) баланс биоочеловечения-
социоочеловечения и т. д. Поскольку неотъемлемой со-
ставляющей любой деятельности является деятельность 
институциональная, сублимирующая инстинкты, преобра-
зующая протоинституты и формирующая собственно ин-
ституты, постольку субстанциональный баланс институ-
тов опредмечивания и институтов очеловечения не менее 
многолик. Например, вполне реальны 1) баланс институтов: 
очеловечения, естественноопредмечевания, искусственно-
опредмечивания; 2) баланс институтов: биоочеловечения, 
социоочеловечения, искусственноопредмечивания и т. д. 

На ином уровне реальности и более конкретном уровне 
анализа субстанциональные формы институционального 
баланса принимают более конкретные, нередко и превра-
щѐнные формы. Так, одной из причин неолитической рево-
люции Н.Моисеев считает несоответствие норм нравствен-
ности открывающимся техническим возможностям, обретѐн-
ным человеком. С помощью изобретѐнного метательного 
оружия став монополистом в мире живого, человек довольно 
быстро уничтожил всех крупно-копытных и мамонтов – 
основу своего пищевого рациона, и оказался в условиях же-
сточайшего ресурсного кризиса10. Неолитическая револю-
ция, таким образом, стала необходимым нравственным от-
ветом человека на вызовы собственного технического гения, 
поставившего самого человека на грань выживания. 

Фактически сформулированная Н.Моисеевым идея 
техно-гуманитарно-экологического баланса является 
безусловно плодотворной. Становится, в частности, 
понятным, что поиск адекватных форм движения не-
классического противоречия между технологически 
результативными паттернами (наноинститутами), об-
щественными институтами и природными стандар-
тами11 суть вечный крест и "дамоклов меч" человека. В 
развивающемся обществе нарушения баланса наноин-
ститутов и общественных институтов, то есть институ-
ционально-технологические разрывы – дело обычное. 
Вероятно, величина общественных издержек их преодо-
ления, своеобразная "плата" за прогресс, обратно про-
порциональна затратам на поиск и творение институ-
циональных инноваций, адекватных технологическим. 

Институциональный баланс имеет ещѐ один немало-
важный срез. Речь идѐт о роли и соотношении в рамках 
целостного института и/или институцинальной универ-
сумики сублимированных инстинктов, протоинститутов и 
собственно институтов. Активная и революционизирую-
щая роль собственно институтов не подвергается серьѐз-
ным сомнениям. Иное дело – протоинституты. Всѐ ещѐ 
предпринимаются попытки "обвинить" их в застое, кон-
сервации традиций и прочих "антииновационных грехах". 
Между тем, исторические материалы свидетельствуют об 
ином. Протоинституты обеспечивают единство человече-
ства, преемственность эволюции рода homo, несмотря на 
особенности различных социальных общностей (за иден-
                                                                        
10 См.: Моисеев Н.Н. Системная организация биосферы 
и концепция коэволюции // Общественные науки и со-
временность. – 2000. – № 2. – С. 127.  
11 Природные стандарты как "институты" природы дикту-
ют экономические императивы общественного развития. 
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тичность которых они, кстати, также "ответственны"), 
являются важными истоками современных общечелове-
ческих ценностей, единения человека и природы. В рево-
люционные эпохи крушения формальных институтов 
протоинституты препятствуют необратимому срыву об-
щества в тварное состояние, выполняют важную функ-
цию обуздания животных инстинктов, охранения соци-
ального от биологического, трансляции социальных по 
своей природе деятельностных паттернов. Протоинститу-
ты, таким образом, – не только сугубо исторический факт, 
но и современная реальность. Подобно инстинктам, они 
не уходят в небытие, а продолжают оказывать упорядо-
чивающее влияние на жизнедеятельность. Изначальная 
закреплѐнность протоинститутов посредством нервной 
ткани сохраняется. Следовательно, современный человек, 
как и его предок, является непосредственным носителем 
протоинститутов, а их генерационная трансляция воз-
можна и необходима только в результате живого и не 
обязательно вербального контакта, ничем не опосредо-
ванной связи между людьми. В данном случае речь идѐт 
не только о воспитании детей дошкольного возраста, но о 
взаимоочеловечивании в широком смысле.  

Очевидно, именно такому характеру связей адекватно 
подражание, при котором непосредственная трансляция 
протоинститутов обеспечивает преемственность собствен-
ных оснований человека и общества, предохраняет их от 
резких срывов идентичности. Вербальное же подражание, 
состоящее в некритическом копировании чужих протоин-
ститутов, запечатлѐнных не в нервном субстрате, а в искус-
ственных носителях (право, закон) чревато образованием 
поверхностных формальных норм, неадекватных и даже 
антагонистичных реальным "своим", "почвенным" прото-
институтам. Следовательно, опосредованный характер 
человеческих связей, в том числе опосредованная трансля-
ция, требует более сложных механизмов и процедур, чем 
протоинституциональное подражание.  

Протоинституты, разумеется, – не стремительные 
горные реки, но и не застывшие глыбы льда. Их теку-
честь подчиняется как собственной логике эволюции, 
так и активному воздействию собственно институтов. 
Изучение именно протоинституциональной эволюции12 
обнаруживает закономерность большей эластичности к 
изменениям менее адаптированных протоинститутов. 
Вероятно, она верна для эволюции собственно институ-
тов, а следовательно, и институтов. В частности, в пере-
ломные эпохи ресурсы институциональной архитекто-
ники могут быть недостаточны для выживания 
соответствующего общественного порядка и решающую 
роль в его судьбе могут сыграть "неархитектоничные" 
элементы институциональной универсумики.  

Разумеется, собственно институты динамичнее про-
тоинститутов. Но направления изменений первых могут 
быть весьма неожиданными. Взять, к примеру, сложные 
наноинституты – комплексы осознанных деятельност-
ных паттернов, которые переплетаются с существующи-
ми протоинститутами и конституируют соответствующие 
специализированные виды опредмечивания. Будучи до-
ведѐнными до известного уровня совершенства, в том 
числе сочетания с природными стандартами, и автома-
тизма регулярным и многократным повторением из поко-
ления в поколение, указанные комплексы переводятся в 
область подсознательного и обретают статус рутин-
протоинститутов II рода. Закономерность трансфор-
мации в протоинституты II рода (в отличие от обычных 
протоинститутов I рода) характерна и для ряда собствен-
но (формальных) институтов. К примеру, жива традиция 
празднования 1 мая, а невыплата "аванса" или "получки" 
5 и 20 числа воспринимается как недопустимое наруше-
ние традиции. Однако устойчивыми протоинституты II 
рода могут быть только в том случае, если опираются на 
адекватно выражаемые в собственно институтах прото-
                                                                        
12 См.: Тарасевич В.Н. Экуника: гипотезы и опыты. – 
С. 148–180. 

институты I рода. Некогда сознательно учреждѐнный 
первомайский праздник весьма живуч, поскольку опира-
ется на традицию борьбы наѐмных работников за свои 
права. А вот дни выплат более подвижны, так как не 
имеют сильной привязки к протоинститутам I рода. 

Об институциональной срединности. В научных 
публикациях по цивилизационной тематике преобладает 
оппозиция Запада и Востока, Севера и Юга, что формирует 
не вполне благоприятный контекст для институциональ-
ных исследований. И дело не только в попытках предста-
вить западные институты единственно прогрессивными и 
таким образом вестернизировать институциональную дея-
тельность, принижая тем самым статус восточных ин-
ститутов. Из поля зрения упускается принципиально 
важная проблематика институтов интеграционно-
срединных. Недопустимость еѐ недооценки подтверждают 
исследования полилинейности доцивилизационной эволю-
ции человечества. Остановимся на этом пункте подробнее.  

Направив неолитический "прожектор" вглубь тысяче-
летий верхнего палеолита и воспользовавшись характе-
ром опредмечивания-очеловечивания как критерием, 
обнаруживаем, по крайней мере, три последовательно-
параллельно сосуществующие линии эволюции присваи-
вающего хозяйства13: первая (1) представлена универсум-
ными образованиями (унобрами)14 собирателей и охотни-
ков зоны тропических лесов и водоѐмов, вторая (2) – 
унобрами собирателей и коллективных охотников откры-
тых ландшафтов, третья (3) – унобрами собирателей и 
охотников преимущественно закрытых ландшафтов. Их 
объединяет природная предопределѐнность протоинсти-
тутов и паттернов опредмечивания-очеловечивания.  

Она практически абсолютна для унобров (1), ибо че-
ловек ещѐ пребывает в лоне матери-природы. Преддея-
тельностные паттерны здесь примитивны, протоинсти-
туты не достигают тотемических форм очеловечивания, 
а неустойчивая община не выходит за пределы протосо-
циальности. Подобное состояние характерно для боль-
шинства унобров (1) и в нынешнем тысячелетии. 

Иные природные условия диктовали унобрам (2) и (3) 
более сложные формы антропо- и институтогенеза. Доми-
нирующие в унобрах (2) преддеятельностные паттерны 
опредмечивания и очеловечивания дополняются в верхнем 
палеолите паттернами собственно деятельности. Утвержда-
ется естественное разделение преддеятельности – деятель-
ности между группами мужчин и женщин и внутри этих 
групп. Коллективному характеру охоты соответствует при-
митивная протокооперация и выдвижение наиболее умелых 
охотников на роль лидеров-"управленцев". 

Взаимодействие и сочетание развитой преддеятель-
ности и развивающейся собственно деятельности, прими-
тивного коллективизма общины, лидерства отдельных 
охотников и их групп, а также нуклеарных семей, форми-
рующихся на основе межобщинного обмена женщинами, 
является по своей природе интеграционно-срединным и в 
решающей степени обеспечивается адекватными прото-
институтами, находящимися в известной гармонии с 
природно-экологическими стандартами. В то же время 
доминирование общины над семьѐй, лидерствующих 
групп охотников – над общиной, а коллективной охоты – 
над преимущественно индивидуальным изготовлением 
орудий свидетельствует о наличии в преобладающей 
срединности протовосточных черт. В постледниковый 
период унобры (2) мигрируют на север вслед за крупным 
зверем. Их значительная часть подчиняется арктическому 
природному циклу и сохраняет неизменным подобный 
гомеостаз на протяжении тысячелетий. 
                                                                        
13 В нижеследующей исторической реконструкции глав-
ных линий доцивилизационной эволюции использованы 
результаты исследований Ю.Павленко. См.: Павлен-
ко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний 
розвиток людства: Навч. посіб. - К., 1996. – С. 179–252. 
14 Об универсумных образованиях см. подробнее: Тара-
севич В.Н. Экуника: гипотезы и опыты. – С. 220–225. 
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Дальнейшая поступательная эволюция человечества 
небезосновательно связывается с унобрами (3) охотников и 
собирателей, главным образом, закрытых ландшафтов. 
Диктуемому природными стандартами преимущественно 
индивидуальному и мелкогрупповому характеру охоты и 
собирательства соответствует большее, чем в унобрах (2), 
разнообразие индивидуальных орудий, сосуществующих 
преддеятельностных и деятельностных паттернов и предин-
ститутов. Здесь значительно выше удельный вес и значи-
мость собственно деятельности, а также индивидуальных 
усилий отдельных членов общины, естественное разделение 
преддеятельности и деятельности проникает в семью. Кол-
лективно-индивидуальное присвоение земли дополняется 
личным присвоением орудий. Протоинституты реципрок-
ции предполагают не только уравнительное распределение, 
но и вознаграждение наиболее умелых охотников. 

Изложенное убеждает в большей дифференциации, 
а следовательно, и более интенсивной интеграции 
унобров (3), которая обеспечивается более разветвлѐнными 
прото- и прединститутами. Явно выраженная протозапад-
ная индивидуализация органически вплетена в доминант-
ную ткань срединности, интегрирующей коллективное и 
индивидуальное начала в опредемечивании-очеловечива-
нии, присвоении, распределении, а также в протоинституци-
ональной универсумике. Именно совместимость последней 
с упомянутыми природными стандартами, с одной стороны, 
и продвинутость прединституциональных форм упорядоче-
ния – с другой, обеспечили унобрам (3) большую жизнеспо-
собность в новых постледниковых природно-климатических 
условиях, достижение ими наиболее развитых форм присва-
ивающего хозяйства (унобры (3.1) высших собирателей, 
охотников и рыболовов) и на этой основе несколько позже – 
первичных форм воспроизводящего хозяйства (унобры (3.2) 
ранних земледельцев и скотоводов). 

Постепенная трансформация унобров (3) в (3.1) связана 
с дальнейшим усложнением субстанциональных характе-
ристик первых и освоением рыболовства в рамках послед-
них. В Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Передней 
и Средней Азии эти процессы были заметно интенсивнее, 
чем в западно-средиземноморской и южно-европейской 
полосе, в силу аридизации и значительного сокращения 
территорий традиционного собирательства и охоты, а по-
тому – жизненной необходимости использования есте-
ственного пищевого потенциала водоѐмов. Развитие рыбо-
ловства означает не просто усовершенствование и умноже-
ние видов преддеятельности, а появление нового класса 
собственно деятельностных паттернов. Элементы осозна-
ния появляются в разделении преддеятельности и соб-
ственно деятельности, расширении и модификации тотема, 
культов, ритуалов, обнаживших пределы протоинституцио-
нального упорядочения усложнившейся родовой организа-
ции унобров. Рыболовство обеспечивает адекватные пред-
посылки для перехода к оседлому образу жизни и пере-
ориентации значительной части усилий с внешней экспан-
сии унобров на их внутреннее обустройство, самоорганизацию. 

В Европе специализированное рыболовство и стацио-
нарные поселения появляются на одно-два тысячелетия 
позже, чем в субтропическом Средиземноморье и Средней 
Азии. Но это не изменило экстенсивный характер террито-
риальной экспансии унобров (3.1) вглубь Европы, в Си-
бирь и на Дальний Восток. Природа "позволила" им орга-
нично вписаться в соответствующие биоценозы, поскольку 
еѐ просторы и возможности были вполне достаточны для 
поддержания равновесия между количеством людей и пи-
щевым потенциалом. В этих условиях упомянутые преде-
лы присваивающего хозяйства не заявляют о себе столь 
остро, как на Востоке, а известные преимущества прото-
западной срединности актуализируются лишь отчасти, 
пребывая, главным образом, в латентном состоянии. 

Итак, географически и темпоралъно неолитическая ре-
волюция – феномен прежде восточный, а уж затем – за-
падный. Но содержательно неолитические сдвиги явля-
ются в решающей степени срединными, а не сугубо 
восточными или западными. Прежде всего, они стали воз-

можными только в наиболее развитых и субстанционально 
срединных унобрах (3.1) и вполне могут быть интерпрети-
рованы как результат синергии интеграции упомянутых 
выше индивидуальных и коллективных начал в донеоли-
тическом опредмечивании-очеловечивании, присвоении, 
распределении и протоинституциональной универсумике.  

Именно в унобрах (3.1), а не за их пределами, происхо-
дит трансляция собственно деятельностных паттернов 
изготовления орудий в собирательство и охоту и их (пат-
тернов) адаптационная трансформация, которая влечѐт за 
собой соответствующую трансформацию собирательства и 
охоты в направлении земледелия и скотоводства, с одной 
стороны, а с другой – стимулирует вызревание "собствен-
ных" паттернов земледелия и скотоводства. Длительное 
время паттерны присваивающего хозяйства (паттерны-"п") 
и воспроизводящего хозяйства (паттерны-"в") и соответ-
ствующие протоинституты сосуществуют не столько ис-
ключая, сколько дополняя друг друга. Унобры (3.1) пре-
вращаются в унобры (3.2) ранних земледельцев и 
скотоводов, как только паттерны-"в" и собственно дея-
тельность начинает доминировать над паттернами-"п" и 
преддеятельностью, а осознанная трансформация протоин-
ститутов дополняется элементами сознательного формиро-
вания собственно институтов, в том числе интеграционно-
срединных. Таким образом, вместе с унобрами качествен-
но усложняется и срединность. 

Исторической науке известны два основных вида уно-
бров (3.2) – клубне-корнеплодного (3.2.1) и зернового (3.2.2) 
земледелия и скотоводства. Первые адекватны природно-
климатическим условиям риэкваториальных широт. Здесь 
внесезонное выращивание и уборка съедобных клубней и 
корней не требует непрерывных коллективных действий 
общины, сложных орудий и вполне по силам отдельным 
семьям. По своему материально-вещественному содержа-
нию такой продукт не пригоден для хранения, накопления, 
не примитивных форм обмена и не адекватен коллектив-
ному присвоению. Объектом последнего является террито-
рия унобра, прежде всего, земля, участки которой находят-
ся во владении и пользовании отдельных семей (феномен 
обособленной собственности). Вызываемая демографиче-
ским ростом территориальная экспансия не сопровожда-
ется углублением специализации и интенсификацией 
кооперационных связей. Родовые общины сохраняют 
значительную автономность, как, впрочем, и отдельные 
семьи внутри общины. Подобный характер родовой орга-
низации и еѐ взаимодействия с окружающей средой не 
предполагает образование устойчивых племѐн, а протоза-
падные потенции остаются неразвитыми. 

Унобры (3.2.2), соединившие в себе деятельностные 
паттерны зернового земледелия и скотоводства, оказались 
эволюционно наиболее перспективными, а их преимуще-
ственно специализированные (преимущественно ското-
водческие (3.2.2.1); (3.2.2.3) – преимущественно земле-
дельческие) и продвинуто интеграционные (3.2.2.2) – 
земледельческо-скотоводческие) виды достигают на Во-
стоке в постнеолитическую эпоху уровня племенной орга-
низации. Правда, их исторические судьбы не идентичны. 

Образование и эволюция унобров (3.2.2.1) связаны с вы-
теснением периферийных земледельческо-скотоводческих 
общин в районы, не пригодные для земледелия. Адаптиро-
вавшись к новым условиям, они развивали специализирован-
ное скотоводство и за два-три тысячелетия освоили засушли-
вые пространства Северной Африки, Аравии, Среднего 
Востока, а затем и Северного Причерноморья, Приазовья и 
Предкавказья. Доместикация коня на рубеже V–IV тысячеле-
тий до н. э. способствовала евразийской экспансии скотовод-
ческих племѐн вплоть до северных областей Индии и Китая, а 
также утверждению номадизма. Племена кочевников смогли 
достичь только уровня раннегосударственных структур, при-
чѐм лишь при условии покорения земледельческих племѐн и 
тесных связей с существующими цивилизациями15. 
                                                                        
15 См.: Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціо-
культурний розвиток людства. – С. 247–248. 
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Исторические пределы эволюции унобров (3.2.2.1) 
объясняются не столько преимущественно восточным 
характером их срединной организации, сколько их за-
стывшей переходностью между присваивающим и вос-
производящим хозяйством. Сочетание экстенсивных 
искусственно-естественного разведения скота и эксплуа-
тации ограниченных ресурсов естественных биоценозов 
не отвечает стандартам цивилизации. Эволюционно не-
перспективны и нацеленные на истощение соответству-
ющих естественных ресурсов унобры (3.1) тропических 
собирателей и (3.2.1) клубне-корнеплодных земледельцев 
и скотоводов. В современных условиях некомпенсируе-
мое разрушение естественных биоценозов грозит гибе-
лью уже не отдельным унобрам, а всему человечеству. 
Опыт свидетельствует об исторической императивности 
создания искусственных биоценозов, максимально при-
ближенных к природным стандартам. Природа имеет 
собственные "институты", и человек не может их игно-
рировать в своѐм институтотворчестве. На мой взгляд, 
этот принцип совместимости и соответствия обществен-
ных институтов и природных стандартов имманентен 
срединности и является императивным. 

Постнеолитический прогресс унобров (3.2.2.3) и в 
особенности (3.2.2.2) в значительной мере опирается на 
присущий им синтез важнейших неолитических дости-
жений и обретение нового качества эволюционной сре-
динности в еѐ ключевых измерениях: технологическом 
(сочетание и взаимодействие деятельностных паттернов 
земледелия и скотоводства), экономическом (взаимо-
проникновение опредмечивания и очеловечивания, ин-
дивидуально-групповой, индивидуально-коллективной 
и личной форм присвоения), социальном (укрепление 
интеграционных начал дифференцирующейся общины), 
духовном (появление в коллективном духовном "поле" 
ростков индивидуальности) и институциональном (до-
полнение доминирующего протоинституционального 
человеческого поведения первыми элементами инсти-
туциональной деятельности). Разумеется, в различных 
регионах планеты указанный прогресс обретает соот-
ветствующий особый колорит. 

В эпоху энеолита и бронзы на Западе, в несредизем-
номорских областях Европы поступательно развиваются 
унобры (3.2.2.2.2) неполивного земледелия, в которых 
господствуют не общинно-коллективные, а парцеллярно-
семейные формы ведения хозяйства. Однородность кли-
матических условий и ландшафтов не предполагает 
сколько-нибудь глубокой специализации расселяющих-
ся общин, а следовательно, не возникает острой органи-
зационно-экономической потребности в надобщинной 
племенной организации. Эволюционно-революционный 
скачок происходит в этом регионе только с началом 
железного века. На Востоке становление племенной 
организации связано с эволюцией унобров (3.2.2.2.1) 
поливного земледелия и скотоводства. 

Представленный ретроспективный очерк полилиней-
ной доцивилизационной универсумной эволюции, во-
первых, убеждает в еѐ наследуемости, преемственности и 
кумулятивности. Актуализированный потенциал истори-
чески более ранних унобров (даже погибших, а не только 
стагнировавших в гомеостазе с природой) не исчезает, а 
"снимается", синтезируется позднейшими унобрами, об-
разуя их элементы или подсистемы. К примеру, паттер-
ны-"п", с одной стороны, продолжают сосуществовать с 
паттернами-"в", а с другой – ассимилируются последни-
ми, соответствующим образом трансформируясь. 

Во-вторых, генетически исходной является не сугубо 
восточная или западная эволюционные линии, а средин-
ная, которая упорядочивается интеграционными прото-
институтами и собственно институтами. Протоинсти-
туциональная универсумика по своему содержанию 
интеграционно-срединна а не окраинно-инверсионна. В 
различных природно-климатических условиях унобры, с 
одной стороны, укрепляли свою срединную субстанцио-
нальность, а с другой – соответствующим образом мути-

ровали, вырабатывая преимущественно протозападные 
или протовосточные общественные формы. В общем 
случае взаимное усложнение во взаимодействии средин-
ной, восточной и западной эволюционных линий является 
важным признаком универсумного прогресса. 

В-третьих, в рассматриваемом периоде именно 
природные стандарты детерминируют общественные 
институты, а следовательно, и базовые характеристики 
унобров как целостностей. Природные стандарты явля-
ются ведущими и доминирующими, а институты – ве-
домыми и зависимыми. Но в унобрах воспроизводящего 
хозяйства человек, создавая первые искусственные био-
ценозы и собственно институты, получает начальный 
опыт неподчинения природным стандартам, до поры до 
времени безнаказанного нарушения принципа соответ-
ствия общественных институтов и природных стандар-
тов. Человеку пока не удалось подчинить последние 
первым. Но шаг в этом направлении он уже сделал. 

Некоторые выводы 
Исследование доцивилизационной общественной 

эволюции позволяет сформулировать некоторые зако-
номерности масштабных институциональных измене-
ний, а именно: 
 всеобщего влияния бессознательных психофизиче-
ских образований человека на его социальную природу 
и общественный институциональный порядок (посред-
ством генного и инстинктивно-преддеятельностного 
механизмов); 
 формирования всѐ более социализированного (оче-
ловеченного) институционального порядка реализации 
биологической природы человека как условия обще-
ственного прогресса; 
 поддержания институционального баланса в его раз-
личных формах, в том числе: а) баланса общественных 
институтов и природных стандартов в их универсумной 
общности; б) баланса институтов опредмечивания и ин-
ститутов очеловечивания; в) баланса между технологиче-
скими паттернами, общественными институтами и при-
родными стандартами; г) баланса сублимированных 
институтов, протоинститутов и собственно институтов. 
Устойчивые нарушения институционального баланса 
чреваты институциональными разрывами (например, 
неолитический институционально-технологический раз-
рыв). Величина общественных издержек их преодоления 
обратнопропорциональна затратам на поиск и/или созда-
ние адекватных институциональных инноваций. Следова-
тельно, институциональные реформы различных сфер 
общественной жизни должны быть взаимоположными, а 
соответствующие реформированные и/или новые инсти-
туты – совместимыми и коммуникативными; 
 доминирующего влияния института талиона на об-
мен опредмеченных и/или очеловеченных сущностных 
человеческих сил, в том числе институтов; 
 трансформации собственно (формальных) институ-
тов в протоинституты II рода (если последние опирают-
ся на адекватно выраженные в собственно институтах 
устойчивые протоинституты I рода). В связи с созна-
тельным формированием собственно институтов следу-
ет учитывать закономерность большей эластичности к 
изменениям менее адаптированных институтов; 
 усложнения и экспансии интеграционно-срединных 
институтов как генетически исходных в сравнении с 
восточными и западными институтами. 

Разумеется, трудно оспаривать гипотетичность 
сформулированных закономерностей, пока они не ве-
рифицированы на материалах цивилизационной эволю-
ции человечества. Вместе с тем это обстоятельство не 
может служить непреодолимым препятствием для ис-
пользования указанных закономерностей в осмыслении 
современных институциональных трансформаций. Ги-
потезы для того и формулируются, чтобы тестироваться 
на практическом материале, а их опровержение имеет 
для науки не меньшее значение, чем подтверждение.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 

Характерной чертой современного этапа развития 
является наложение трансформационных процессов на 
экономическое развитие. Функционирование системы 
институтов, сформировавшихся на начальной стадии 
проведения рыночных реформ, отсутствие ряда институ-
тов гражданского общества, усугубляет и без того возрас-
тающую неопределѐнность в обществе. Некоторые госу-
дарственные институты не выполняют закреплѐнных за 
ними функций, что указывает на неэффективность их 
работы. В условиях асимметричной или неполной ин-
формации поведение экономических субъектов выступает 
как ограниченно рациональное, а нередко и как недобро-
совестное. Функционирование рыночной экономики в 
Украине основывается на организации и работе системы 
институтов. Переход к новой институциональной системе 
предполагает не только модификацию уже существую-
щих институтов, перераспределение функций между ни-
ми, но и создание их новых видов. Прежняя система ин-
ститутов ограничивала возможности эффективной работы 
предприятий и часто приводила к принятию заведомо 
бессмысленных инвестиционных решений.  

Американские учѐные Е.Норберг и В.Даффи выдви-
нули теорию принятия решений, согласно которой эко-
номическая система определяется как общественно при-
знанный механизм, благодаря работе которого принима-
ются решения в процессе производства, потребления и 
распределения ресурсов1. В экономической системе вы-
деляются три подсистемы: принятия решений, информа-
ционная и мотивационная. Система принятия решений 
представляет совокупность институционально-правовых 
правил распределения полномочий при принятии реше-
ний. Информационная система включает совокупность 
механизмов и каналов сбора информации. Основная еѐ 
функция состоит в обеспечении согласования и коорди-
нации экономических решений. Мотивационная система 
представляет набор правил, механизмов, выступающих 
формой реализации хозяйственных решений. Представ-
ляется, что применение вышеизложенного подхода, вы-
ражающегося в отождествлении понятия "экономической 
система" с механизмом протекания хозяйственных про-
цессов, не отражает реальное содержание понятия систе-
мы, еѐ закономерностей, взаимодействие еѐ частей.  

Вопросы определения характера взаимосвязи прово-
димых экономических реформ и институциональных 
изменений системы функционирующих институтов отно-
сятся к числу фундаментальных, с которыми сталкивают-
ся правительства большинства стран с переходной эко-
номикой. Важным аспектом анализа представителей 
постсоветского институционализма является исследова-
ние институциональных систем переходных обществ как 
структур, которые нелинейно возникают в неустойчивой 
нестабильной среде2. Развитие институциональной среды, 
стимулирующей рост сбережений, инвестиций и реинве-
стиций в реальный и человеческий капитал, представляет 
основу для эффективного функционирования рыночной 
экономики. В экономической литературе проблема фор-
мирования институтов нашла отражение в целом ряде 
научных публикаций. Предметом исследования институ-
ционального анализа является не только экономическое 
поведение агентов в заранее заданных условиях, но и 

                                                                 
1 См.: Neuberger E., Duffy W. Comparative economic sys-
tems: a decision – making approach. – Boston, 1976. 
2 См.: Постсоветский институционализм: Монография. – 
Донецк, 2005.  

рассмотрение роли, влияния и направлений совершен-
ствования таких условий3. Институты подразделяют на 
неформальные, локальные и формальные правила, кото-
рые выступают в качестве передаточного звена между 
неопределѐнностью и упорядоченными во времени сме-
нами фаз деловой активности4. В процессе развития кон-
куренции институты выполняют функции эффективного 
размещения ресурсов5. В соответствии с методологией 
новой институциональной экономики исследуется приро-
да, состояние институтов и организаций рыночной эко-
номики6. Получил также распространение подход, осно-
вывающейся на изучении институтов, учитывающих 
трансформационные и трансакционные издержки7.  

Анализ упомянутых работ, исследующих и имеющих 
целью объяснение и решение нетипичных проблем: рас-
пространение неформальных институтов, возникновение и 
объяснение институциональных аномалий, синергетиче-
ских эффектов в современных социально-экономических 
системах, указывает на их актуальность и прикладную 
направленность. Отсутствие эффективной деятельности 
государственных институтов вызывает использование не-
формальных институтов. Применение последних сопро-
вождается возрастанием трансформационных издержек. 
Отметим, что при создании некоторых институтов не учи-
тывается принцип их комплементарности. Указанный 
принцип следует использовать при изучении становления 
единой целостной институциональной системы. 

Проблема исследования формирования и развития не-
эффективных институтов и определение путей еѐ транс-
формации в условиях рыночной экономики относится к 
числу актуальных. Целью данной работы является иссле-
дование формирования и развития институтов и опреде-
ление основных направлений создания эффективной ин-
ституциональной системы в рыночной экономике. Для 
решения задачи изучения формирующейся институцио-
нальной системы в Украине будем рассматривать рыноч-
ную систему в виде взаимодействия составляющих еѐ 
подсистем и происходящих внутри неѐ изменений. Про-
анализируем функционирующую институциональную 
систему, определим основные направления, возможные 
каналы, методы воздействия на неѐ с целью еѐ рыночной 
трансформации. Потребность в объяснении различий в 
уровне институционального развития и выявление зако-
номерностей формирования институтов обусловливает 
необходимость применения междисциплинарного подхо-
да, основывающегося на анализе сущности институтов, 
их эволюции и специфики функционирования в разных 
экономических системах8. Преобразование постсоциали-

                                                                 
3 См.: Кузьминой Я.И., Бендукидзе К.Я., Юдкевич М.М. 
Курс институциональной экономики. Институты, сети, 
трансакционные издержки. Контракты. – М., 2006. 
4 Скоробогатов А. Институты как фактор порядка и как ис-
точник хаоса // Вопросы экономики. – 2006. – № 8. – С. 118.  
5 См.: The evolution of economic institutions. Ed. by 
G.M.Hodgson. Edward Elgar Publishing Ltd. University of 
Hertfordshire, UK. 2007.  
6 См.: The international library of the New Institutional Eco-
nomics. Ed. by C. Menard. Edward Elgar Publishing Ltd. AT-
OM, University of Paris Pantheon-Sorbonne, France, 2002.  
7 Малевич Ю. Институциональное равновесие // 
Эковест. – 2002. – № 2. – С. 276. 
8 Носова О.В. Институциональные подходы к исследо-
ванию переходной экономики // Экономическая тео-
рия. – 2006. – № 2. – С. 27.  
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стических институтов в рыночные относится к важной 
задаче стран с переходной экономикой. Трансформируе-
мая система содержит рудименты старой системы, при-
знаки формирующейся деформированной системы, а 
также элементы рыночной системы. 

В экономической литературе получило распростране-
ние определение институтов, данное Дж.Ходжсоном: "как 
системы устоявшихся и общепринятых социальных пра-
вил, которые структурируют социальные взаимодей-
ствия". Последователями новой институциональной эко-
номики ставится под сомнение тезис об обеспечении 
институтом равновесия, нормы или правила. Дж.Ходжсон, 
указывая на стабильный характер институтов, на равно-
весные их качества, в случае если их равновесия нару-
шатся, пишет : "Повторяющееся, условное, подчиняюще-
еся нормам поведение получает нормативный смысл, 
если люди принимают обычай как нечто нравственно 
добродетельное и, таким образом, способствуют стабили-
зации институционального равновесия"9. Основываясь на 
институциональном подходе, под институтами рыночной 
экономики будем понимать совокупность норм, правил, 
институтов (организаций), функционирование которых 
обеспечивает достижение оптимальной еѐ организации, 
координации поведения экономических субъектов, что 
приводит к уменьшению трансакционных издержек. Ин-
ституты определяют основы рационального поведения 
экономических субъектов. Они выполняют важнейшую 
роль в обществе, обеспечивая сбалансированность посы-
лаемых ценовых сигналов рынка и соблюдение контрак-
тов при заключении сделок. Экономические отношения 
основываются на взаимодействии экономических субъек-
тов по поводу использования материальных благ и 
предполагают наличие определѐнного уровня знаний. 
Полученные знания оказывают влияние на характер 
индивидуального поведения экономического агента. По-
ступление информации связано с возрастанием трансак-
ционных издержек и уровнем институционального разви-
тия общества. Поведение экономических субъектов 
определяется совокупностью используемых формальных 
и неформальных правил индивидуумов. Различие между 
формальными и неформальными правилами состоит в 
способе использования санкций10. Санкции применяются 
формальными институтами в организованной и неоргани-
зованной форме (неформальными институтами). Инсти-
туты подразделяют на внутренние и внешние. Последние 
используются экономическими агентами в качестве огра-
ничителей поведения в отношении тех субъектов, кото-
рые не соблюдает нормы поведения в обществе. Соблю-
дение внешних правил можно представить в виде 
иерархии взаимосвязей в обществе снизу вверх, в то вре-
мя как взаимосвязи между экономическими субъектами в 
рамках функционирования внутренних институтов имеют 
вид горизонтальных.  

Таким образом, институты напрямую, посредством 
норм, правил, обычаев, традиций, институтов (организа-
ций) воздействуют на индивидуальное поведение и кос-
венно обеспечивают получение информации о природе 
поведения экономических агентов, их жизнеспособности и 
последовательности действий. Следовательно, институты 
выступают в качестве ограничителей, направляющих и 
координирующих поведение индивидуумов и предотвра-
щающих их от совершения ряда противоправных действий. 

С целью выработки теоретической концепции ин-
ституционально-рыночной трансформации экономики 
рассмотрим рыночную модель в идеальной форме и 
исследуем возможности использования рыночных форм 
отношений в странах с переходной экономикой. На це-
лесообразность применения такого подхода указывал 
                                                                 
9 Ходжсон Дж. Что такое институты? // Вопросы эко-
номики. – 2007. – № 8. – С. 28. 
10 Kasper W., Streit M. Institutional Economics. Social Or-
der and public policy. Edward Elgar Publishing Ltd. Chel-
tenham UK. Northampton, USA, 1998. – Р. 107. 

В.Ойкен: "С точки зрения науковедения способ, кото-
рый ведѐт к пониманию конкретных хозяйственных 
порядков, следует охарактеризовать следующим обра-
зом. Применение идеальных типов хозяйственных си-
стем с их многочисленными разновидностями осу-
ществляется таким образом, что после их выявления, то 
есть после разработки морфологии, мы вновь обращаем-
ся к конкретной экономической действительности, хотя 
делаем это уже иначе, чем прежде, при выработке иде-
альных типов хозяйственных систем и форм"11. 

В современной трактовке институт определяется не 
только как нормы и правила поведения, применяемые при 
организации экономических отношений. Понятие инсти-
тута расширяется включением в него организаций и 
учреждений. Основой подразделения институтов на фор-
мальные и неформальные выступают нормативно-закреп-
ленные механизмы: нормативные и регуляторные акты, 
договоры, контракты. К основным функциям институтов 
относятся сокращение трансакционных издержек, коор-
динация действий экономических агентов и их сотрудни-
чество12, преодоление институциональной неопределѐн-
ности путѐм приведения в соответствие неформальных 
норм, правил реальному уровню развития рыночных ин-
ститутов. Институты нельзя рассматривать вне общества 
и вне взаимосвязей между собой. Институты – это соци-
альные системы, создаваемые людьми, которые отражают 
поведение людей, их волеизъявление. Общественные, 
экономические, социальные, политические институты – 
это ограничительные рамки, которые своим относитель-
ным постоянством упорядочивают и организуют взаимо-
отношения между людьми, организациями и государ-
ством. Функционирующая институциональная структура 
характеризует возникновение, историческую преемствен-
ность, взаимодействия и взаимосвязи между институтами. 
Институциональная структура формируется при наличии 
строго определѐнного набора объективных экономиче-
ских отношений. В свою очередь, на экономические от-
ношения оказывают влияние доминирующие в обществе 
институты. Это означает, что специфическому институ-
циональному образованию соответствуют структуры, 
определяемые политическими приоритетами. Характер-
ными чертами структуры является механизм еѐ самосо-
хранения и контроля. Институциональная и системная 
неопределѐнность приводят к нарастанию напряжѐнности 
в институциональной системе. При переходе к рыночной 
экономике страны сталкиваются с необходимостью как 
проведения экономических преобразований в традицион-
ных сферах деятельности, так и преодоления искажений, 
перекосов в сфере институциональных отношений, 
оставшихся от прежнего режима, принятия и закрепления 
общепризнанных норм и процедур, создания институтов. 

Будем классифицировать институты в зависимости от 
их распространения и временного периода функциониро-
вания. Они определяют сущность системы, еѐ подсистем 
и механизм еѐ самосохранения. В результате сопоставле-
ния соответствующих задач экономических субъектов в 
зависимости от критериев выполнения устанавливается 
наиболее приемлемый для соответствующей ситуации 
способ управления системой. В разные исторические 
периоды господствовали различные виды институтов. 
Социальные системы можно представить в виде опреде-
лѐнного набора действующих институтов. Каждой инсти-
туциональной системе соответствует своя институцио-
нальная структура. Природа изменения системы зависит 
от жизнеспособности используемых институтов и их ме-
ста в иерархической структуре. 

Важной проблемой после принятия конституции, со-
здания институтов (организаций) является согласование 
                                                                 
11 Ойкен В. Основные принципы экономической поли-
тики. – М., 1995. – С. 216.  
12 См.: Кузьминой Я.И., Бендукидзе К.Я., Юдкевич М.М. 
Курс институциональной экономики. Институты, сети, 
трансакционные издержки. Контракты.  
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деятельности институтов в рамках функционирующей 
институциональной структуры, границы получения, сбо-
ра и использования информации экономическими субъек-
тами. А.Шаститко различает понятия "организация" и 
"институт". Под организацией, по его мнению, следует 
понимать совокупность индивидуумов, стремящихся 
максимизировать свои целевые функции13. Особенностью 
создания системы институтов является формирование 
такой сети взаимосвязей, при которой эффективное 
функционирование одного института увеличивает спрос 
на использование других. Важная роль отводится форме 
собственности, которая определяет характер взаимоот-
ношений между субъектами. Институциональная основа 
общества определяется посредством спецификации прав 
собственности. В качестве первоосновы объектного ис-
следования институтов будем рассматривать многообра-
зие форм собственности, включая государственную, 
частную и акционерную. Чем более многообразными 
будут формы собственности, тем больше возможностей 
появляется для использования институциональных форм.  

Потенциальные возможности экономического роста 
государства, достижение более высоких темпов уровня 
экономического и социального развития зависят больше 
от институтов, чем от параметров, в рамках которых 
реализуется экономическая политика в условиях нарас-
тания процессов глобализации14. Преобладание указан-
ных тенденций позитивно влияет на функционирование 
экономических и социальных институтов, стимулируя 
их экономический рост. 

Институциональная система представляет собой со-
вокупность институтов (организаций), находящихся в 
отношениях и связях между собой, и образует опреде-
лѐнную целостность. Оптимальное функционирование 
системы обеспечивает достижение максимизации еѐ 
функции. Иерархическая структура системы объясняет-
ся особенностями еѐ строения и функционирования. 
Целостность системы, взаимодействие всех еѐ элемен-
тов, их взаимосвязь и взаимовлияние определяют целе-
вые поведенческие функции отдельных экономических 
агентов. Особенность социальных систем состоит в гла-
венствующей роли человека.  

Функционирование институтов базируется на орга-
низации рациональной, инновационной деятельности 
экономических субъектов. Институциональная органи-
зация такой системы направлена на обеспечение наибо-
лее оптимального из существующих альтернативных 
вариантов размещения ограниченных ресурсов. Она 
характеризует наиболее рациональное использование 
норм, правил поведения экономических субъектов в 
обществе. В результате сбалансированности деятельно-
сти экономических субъектов достигается равенство 
предельных издержек предельному доходу. Последнее 
вызывает сокращение трансакционных издержек, спо-
собствует координации поведения экономических аген-
тов и стимулирует развитие кооперационных связей 
между ними. Развитие эффективных институтов служит 
укреплению доверия экономических агентов. 

Формирование и деятельность неэффективных ин-
ститутов вызваны уходом части агентов в теневой сек-
тор, выездом квалифицированной рабочей силы за гра-
ницу; недостаточным притоком иностранного капитала 
в страну; преобладанием краткосрочного характера при-
тока иностранных инвестиций, долларизацией в эконо-
мике. Причиной функционирования неэффективных 
институтов является использование институтов команд-
но-административной системы. В условиях недостатка 
финансовых ресурсов в обществе существует недоста-
ток средств для покрытия затрат на замещение устарев-
ших форм институтов и создание их новых видов. 
                                                                 
13 См.: Шаститко А.Е. Введение в институциональный 
анализ. – М., 1996.  
14 Institutional globalisation and empowerment. Ed. by K. 
Roy, Jorn Sideras. Edward Elgar Publishing Ltd, 2006. 

Формирование и функционирование институцио-
нальной системы зависит от успешности проведения эко-
номических реформ в стране. Процесс трансформации 
экономической системы в рыночную экономику замед-
лился вследствие отсутствия реального прогресса в про-
ведении экономических преобразований в ряде стран 
СНГ. Х.Ван Цон, А.Батако и А.Креславска считают, что 
вертикально организованная структура общества и эко-
номики была заменена усложнѐнной системой взаимных 
связей без ясно выраженного центра, но управляемых 
представителями номенклатуры сверху. Сходство функ-
ционирующей системы с классическим феодализмом 
основывается на отсутствии главенства норм закона, пре-
небрежении интересами масс и правами индивидуумов. 
Игнорирование социального и экономического развития в 
обществе в целом и использование системы взаимной 
поддержки отличают отношения между людьми, находя-
щимися у власти. "Произошла замена тоталитарной, кон-
тролирующей все стороны жизни формы государственно-
го управления на авторитарную. Она основывается на 
установлении правил господствующего режима, приме-
нении авторитарных способов управления, манипулиро-
вании людьми", – указывают на характерные черты ново-
го государственного устройства Ван Цон, А.Батако и 
А.Креславска15. В Украине создание и развитие институ-
тов было затруднено отсутствием первоначальных 
средств на их организацию. Отсутствие позитивных ре-
зультатов от проведѐнных реформ способствовало росту 
недоверия у значительной части населения к правитель-
ству. Существование коллизии законов, нестабильность в 
обществе, правовая незащищѐнность населения обусло-
вили наличие "правового беспредела" в обществе, безна-
казанность и проявление волюнтаризма в поведении от-
дельных лиц. Для преодоления этих негативных 
тенденций в стране должна быть решена проблема созда-
ния такой институциональной системы, которая бы под-
рывала основы господства представителей олигархиче-
ских, коррумпированных групп, разграничивала 
политические и регуляторные функции государства. Для 
этого во вновь складывающейся институциональной си-
стеме должна быть заложена невозможность перерожде-
ния институтов, дающих преимущества отдельным груп-
пам людей. 

Особенность институционального развития в Украине 
состоит в образовании разрыва между реально функцио-
нирующими и создаваемыми институтами. Государство 
не выполняет функции экономического субъекта, персо-
нифицирующего интересы всего общества. В качестве 
негативной тенденции следует отметить замедление про-
цесса институционализации. Для преодоления несоответ-
ствия применяемых институциональных форм новым, 
складывающимся рыночным отношениям необходимо 
создать условия для развития демократических процессов 
в стране, обеспечить использование механизма привлече-
ния наиболее широких масс населения к управлению, 
уменьшить роль фактора неопределѐнности в обществе, 
стимулировать эффективную работу новых институтов, 
создать альтернативные общественные институты госу-
дарственного контроля. 

Основные задачи институционального развития 
включают обеспечение правовой определѐнности, со-
блюдение контрактов, выполнение основных функций 
судами и другими органами правосудия, создание меха-
низма экономической мотивации производителей, тех-
нологическое стимулирование инноваций в производ-
ство и увеличение доли НИОКР.  

Институциональное закрепление функциональных 
связей между экономическими субъектами определяет 
пределы доступа к определѐнному массиву ресурсов в 
обществе. Успешность трансформационного процесса 
                                                                 
15 Van Zon H., Batako A., Kreslavska A. Social economic 
change in Eastern Ukraine. The example of Zaporizhzhya. – 
Aldershot: Ashgate, 1998. – Р. 37. 
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зависит от того, какие связи будут преобладать и роль 
каких будет снижаться и нивелироваться. В стране отме-
чается отсутствие доверия населения к важнейшим ин-
ститутам государства. Согласно результатам социологи-
ческого мониторинга, проведѐнного в 2006 г. Институтом 
социологии НАН Украины, степень доверия общества 
важнейшим институтам государства (Президент, Верхов-
ная Рада, судьи, милиция, местные органы власти), оце-
ниваемая по пятибалльной шкале, составила 2,7; частным 
предпринимателям – 2,6; банкам – 2,6; страховым компа-
ниям – 2,2. Таким образом, результаты мониторинга сви-
детельствуют о низкой степени доверия населения непо-
следовательной и непредсказуемой политике правитель-
ства, ведущей к росту политических издержек в обществе 
и макроэкономической нестабильности. 

К основным рискам улучшения инвестиционной 
среды следует отнести следующие: 

 высокий уровень политического риска, который 
обусловлен политической нестабильностью в обществе, 
частое изменение законов и подзаконных актов, отсут-
ствие должного контроля за их выполнением представи-
телями исполнительной власти; 

 правовой риск обусловлен высоким уровнем кор-
рупции в обществе, местной бюрократической волокитой, 
большими затратами. Согласно оценке отечественных и 
иностранных экспертов, многочисленным опросам пред-
ставителей бизнес-сообщества, качество государственных 
и общественных институтов в Украине очень низкое. 
Отсутствие эффективной судебной системы и верховен-
ства закона, а также слабость регуляторной среды огра-
ничивают приток иностранного капитала; 

 экономический риск выражается в увеличении 
инфляционных ожиданий населения и субъектов пред-
принимательства, существовании региональной неравно-
мерности. В соответствии с данными аналитического 
центра "Heritage Foundation/Wall Street Journal", опреде-
ляющего индекс экономической свободы, Украина зани-
мает 125 место среди 161 страны мира. Уровень экономи-
ческих свобод в стране оценивается как 60,9% из 100%. 
Результаты оценки индекса Bertelsmann Transformation в 
2006 году показывают на наличие хороших перспектив 
для развития консолидированной демократии и рыночной 
экономики в Украине. Анализ результатов указанных 
исследований позволяет оценить степень эффективности 
функционирующих институтов и политики государства, 
уровень экономической и политической свободы в обще-
стве, тип закрытой или частично закрытой экономики. 

Следует отметить тенденцию подмены реального со-
держания используемых в Украине институтов и отсут-
ствие ряда важнейших институциональных форм органи-
зации. Спекулятивный характер заключаемых 
финансовых сделок, процветание коррупции и взяточни-
чества в обществе, недостаточная защита прав собствен-
ности, непрозрачность частного и государственного сек-
тора подтверждают существование "институциональной 
неадекватности", выражающейся в неспособности и не-
желании государства выполнять свои функции16. Разви-
тие институциональной системы рыночного типа затруд-
няется в связи с использованием старых 
институциональных форм, отсутствием мотивации для 
создания новых, недостатком средств у государства для 
обеспечения населения общественными благами. 

В экономической литературе существуют многооб-
разие подходов относительно путей создания эффектив-
ной институциональной системы. Широкое распростра-
нение получила точка зрения об автоматическом 
переносе институтов. В соответствии с институцио-
нальным подходом допускается автоматический пере-
нос институциональных форм в процессе проведения 

                                                                 
16 Розмаинский И. Инвестиционная близорукость в 
посткейнсианской теории и в российской экономике // 
Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 75.  

экономических реформ. Осуществление институцио-
нальных преобразований в Украине показывает, что в 
действительности процессы, протекающие в переходной 
экономике, намного сложнее. Они выражаются в преоб-
ладании негативных тенденций в экономике, которые 
создают ограничения экономической деятельности и 
приводят к нарушению равновесия системы и возникно-
вению конфликтов. К основному недостатку стабилиза-
ционных программ относится пренебрежительное от-
ношение к созданию рыночных институтов. По мнению 
Г.Колодко, "успешность функционирования нарождаю-
щейся рыночной экономики в большей степени зависит 
от институционального устройства, чем от экономиче-
ской либерализации"17. 

Институциональное реформирование включает сово-
купность преобразований, направленных на кумулятив-
ное изменение всех составляющих институциональной 
системы общества. Без кумулятивного изменения всей 
институциональной системы, включая перемены в нор-
мах и правилах поведения от низшего к высшему уровню 
иерархии, невозможно обеспечить процесс экономиче-
ского развития. Приватизация предприятий направлена на 
ликвидацию убыточных предприятий, мотивирование 
реальных производителей, она играет ключевую роль в 
создании эффективных форм организации управления 
фирмами. Формирование системы правовых институтов 
оказывает позитивное влияние на проведение приватиза-
ции, способствует росту производительности труда и 
повышению эффективности производства. 

Рассмотрим опыт институциональных преобразова-
ний в Польше, сумевшей достичь значительных успехов 
в этой области. Основной отличительной чертой эволю-
ции организаций и институтов в этой стране в 1990-х 
годах было предоставление большей независимости 
основной части экономических субъектов, увеличение 
автономности государственных предприятий при огра-
ничении государственного вмешательства. Институцио-
нальные изменения сопровождались появлением новых 
экономических агентов, исчезновением старых институ-
циональных структур, которые не смогли адаптировать-
ся к рыночным условиям, ликвидацией традиционной 
кооперации труда. Важнейшими факторами, способ-
ствовавшими появлению новых форм бизнес-отношений 
и обеспечившими их быстрое развитие, явились высокая 
мобильность менеджеров при заключении контрактов на 
всей территории Польши, а также применение новой 
системы контроля и надзора за соблюдением выполне-
ния контрактов. В связи с частыми изменениями зако-
нов создание и использование новой нормативно-
правовой системы происходило медленно. Низкий уро-
вень развития правового сознания населения проявлялся 
в несоблюдении принципов уважительного отношения к 
собственности, ответственности за соблюдением кон-
трактов, в отсутствии этики коммерческого поведения. 
Неразвитость правовой системы стала одной из причин 
слабого развития институтов и выразилась в ограничен-
ном применении кооперационных связей. 

Как было выше отмечено, в Украине создание и раз-
витие институтов было затруднено отсутствием первона-
чальных средств на их организацию. Отсутствие пози-
тивных результатов от проведѐнных трансформационных 
преобразований вызвало недоверие у значительной части 
населения к правительству. Правовая неопределѐнность, 
нестабильность в обществе и правовая незащищѐнность 
населения привели к возникновению правового беспреде-
ла, безнаказанности и проявлению волюнтаризма в пове-
дении отдельных лиц.  

Государство функционирует эффективно в том случае, 
если способ создания и использования инвестиционных 
ресурсов приводит к минимизации издержек. Достижение 
                                                                 
17 Колодко Г.В. Глобализация и сближение уровней эко-
номического развития // Вопросы экономики. – 2000. – 
№ 10. – С. 11. 



 

15 

основных общественных целей, включая общественное со-
гласие, обеспечение индивидуального развития личности, 
направлено на расширение правового поля. С целью предот-
вращения злоупотребления политической властью каким-то 
лицом (группой) должен проводиться контроль за выполне-
нием обязательств правительства и государственных служа-
щих. Для осуществления такого контроля необходимо 
функциональное разделение полномочий исполнительной, 
законодательной, независимой судебной властей и верти-
кальное разделение полномочий между ветвями власти. 
Развитие конкуренции в рамках выполнения конституции на 
всех государственных уровнях при проведении альтернатив-
ной стратегии, деятельность Конституционного суда, вы-
полняющего функции наблюдения и контроля соблюдения 
законности государством, информирование населения через 
средства массовой информации – всѐ это будут способство-
вать развитию правовых отношений в обществе. 

Отсутствие механизмов учѐта и контроля за использо-
ванием финансовых средств на государственном уровне, 
выплата заработной платы "в конверте" ведѐт к развитию 
коррупции и взяточничества в обществе. Применение ме-
ханизма регулярных выплат заработной платы государ-
ственным служащим за выполненный объѐм работ является 
одной из форм преодоления коррупции на государствен-
ном уровне. В качестве главного принципа продвижения 
по служебной лестнице государственных служащих следу-
ет рассматривать навыки и достоинства работника. Регу-
лярные отчѐты правительства, анализ независимых между-
народных экспертов, информирование в средствах печати и 
проведение демократических выборов в обществе способ-
ствуют эффективной работе правительства. 

При переходе к рыночной экономике страны сталки-
ваются с необходимостью проведения экономических 
преобразований как в традиционных сферах деятельно-
сти, так и преодоления деформаций, обусловленных су-
ществованием институтов, стереотипов поведения, при-
сущих командно-административной системе, принятия 
общепризнанных в мире норм и процедур, создания ин-
ститутов. Организация и развитие системы новых инсти-
тутов направлены на снижение роли фактора неопреде-
лѐнности, на достижение компромисса разных интересов 
всех субъектов общества. В то же время не все агенты 
общества участвуют в создании и использовании новых 
институтов, выполняют формальные правила поведения, 
определѐнные законодательно. Следует отметить, что не 
всегда институциональные изменения приводят к форми-
рованию эффективных институтов. В частности, нередко 
при создании институтов отмечалось возникновение про-
тивоположной тенденции, связанной с возрастанием ве-
личины трансакционных издержек и заменой институтов 
с возрастающей предельной отдачей на менее эффектив-
ные – с убывающей. Воспроизводство неэффективных 
институтов может быть преодолено в процессе эволюции 
общества и обучения акторов, которые являются предста-
вителями того самого населения, для блага которого за-
думаны все реформы18.  

Отмечая, что демократизация не является един-
ственным условием успешного построения демократии, 
М.Кастаньера пишет: "Решение данной задачи требует 
поддержания законности, создания реальных прав соб-
ственности, обеспечения выполнения контрактов и т. д. 
Напротив, быстрая демократизация и проведение ре-
форм в отсутствии "власти закона" ведѐт к институцио-
нальному коллапсу, что усугубляет институциональный 
спад и препятствует началу хозяйственного оживле-
ния"19. Функционирование системы институтов основы-
вается на создании сети конкурентоспособных институ-
                                                                 
18 Вольчик В.В. Эволюционная парадигма и институцио-
нальная трансформация экономики. – Ростов-на-Дону, 
2004. – С. 127. 
19 Кастаньера М. Политэкономия переходного периода. 
Экономический рост и институциональное развитие. 
Уроки российских реформ. – М., 2000. – С. 7.  

тов. По мере становления новых институтов рыночной 
экономики предельные и средние политические издерж-
ки будут сокращаться. Вновь создающаяся институцио-
нальная система будет стремиться к достижению состо-
яния равновесия между предельными социальными 
выгодами и предельными социальными издержками. 
Формирование институтов непосредственно связано с 
дополнительными затратами при проведении институ-
циональных реформ. В случае неэффективного функци-
онирования системы институтов и возникновения дефи-
цита государство вынуждено будет субсидировать 
издержки за счѐт дополнительного финансирования. 

Постоянное возникновение и разрешение институ-
циональных противоречий представляет основу для 
перехода системы от одного уровня развития к другому, 
качественно новому состоянию. Главными элементами 
противоречий выступают: принципиальная неопреде-
лѐнность выбора между альтернативными направления-
ми развития; сохранение внеэкономических (властных) 
методов управления; высокий уровень социально-
экономических издержек рыночной трансформации; 
большой удельный вес в ВВП криминального теневого 
сектора; отсутствие государственной политики, опреде-
ляющей приоритеты институционального оформления 
отношений между экономическими субъектами. Инсти-
туциональные процессы характеризуются противоречи-
вым, несистемным характером. Трансформирующаяся 
экономика обладает свойствами неоднородности, имеет 
характерные признаки, присущие переходной системе. 

Институты социального партнерства, организации, 
координирующие и регулирующие разнонаправленные 
интересы различных социальных групп в обществе, опо-
средующие отношения распределения в рамках воспроиз-
водственного цикла, в Украине не получили достаточного 
развития. Успешность проведения трансформационных 
преобразований зависит от непрерывного процесса эво-
люции культуры в обществе. "В институциональной эко-
номике, – указывает Р.Бринкман, – технология способ-
ствует обеспечению и поддержанию динамического 
процесса эволюции. Это относится к институциональным 
структурам, используемым в культуре. Концепция техно-
логии и институтов, их взаимосвязи относятся к важней-
шим вопросам анализа институциональной экономики"20. 

Определѐнность, стабильность правил поведения 
в обществе, обеспечение их гибкости и изменения 
при использовании инноваций будет способствовать 
получению максимальной выгоды от функциониру-
ющих институтов. Для преодоления сложившейся в 
стране ситуации необходимо обеспечить развитие и 
нормальное функционирование демократических 
институтов, создание эффективно работающих ин-
ститутов, в частности, института собственности, 
независимого от института власти, достижение про-
зрачности деятельности институтов государства, 
бизнеса, гражданского общества на основе активиза-
ции работы альтернативных общественных институ-
тов государственного контроля. 

К основным задачам в области институционального 
развития относятся обеспечение политической стабиль-
ности путѐм соблюдения правовых основ поведения 
государства, бизнеса, соблюдение контрактов, выполне-
ние основных функций судами и другими органами пра-
восудия, функционирование независимых профессио-
нальных регуляторов, создание механизма оптимизации 
деятельности институциональных форм экономически-
ми субъектами. 

                                                                 
20 Brinkman R. Megacorporate globalization at bay: the in-
terrelation of David Korten with Institutional Economics // 
Journal of Economic Issues. – 2004. – Vol. XXXVIII. – 
Nо 3. – September. – P. 813–814. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР 
У сучасній економіці держава зберігає достатньо сут-

тєву роль. Більше того, існує ряд ознак, що вказують на 
певне підвищення загальної ролі держави в економічному 
житті суспільства. Щодо трансформаційних економік, 
проведення ринкових реформ та забезпечення подальшої 
стабілізації та розвитку економіки, то тут роль держави є 
фактично визначальною. Якість державного управління 
обумовлює, зокрема, тривалість реформ, їх ефективність, 
масштаби та глибину втрат, які неминуче несе країна під 
час проведення таких реформ, стратегічний потенціал 
обраних шляхів та засобів проведення реформ. 

Діяльність держави як суб’єкта економічного регулю-
вання виявляється в її економічній політиці. Остання може 
розглядатися як певні заходи, що вживаються державними 
інститутами для вирішення суспільних економічних про-
блем. Вважається, що в демократичній державі ці заходи 
мають відображати суспільні переваги, базуватися на суспіль-
ному виборі. Такий висновок є достатньо логічним і переко-
нливим у контексті демократичних уявлень. Разом з тим, 
досвід багатьох країн, у тому числі України, свідчить, наскіль-
ки складною постає проблема реалізації цього принципу на 
практиці, його втілення в реальну економічну політику 
держави. Постає навіть питання: наскільки реальною є ідея 
суспільного вибору як основи економічної політики держави 
взагалі? Чи не є очікування "демократично-правильної" 
державної економічної політики суспільною ілюзією? Реаль-
не суспільне життя, реальні механізми визначення та реалі-
зації економічної політики держави фактично постійно 
формують виклик суспільній демократичній ідеології та, 
відповідно, й науці – не тільки економічній.  

Певною реакцією на зазначений виклик ми можемо 
вважати формування в рамках сучасної економічної науки 
такого самостійного напряму, як теорія суспільного вибо-
ру, представники якої об’єктом свого дослідження визна-
чають процес прийняття економічних рішень державними 
інститутами. Серед її прихильників можна, зокрема, назва-
ти Дж. Б’юкенена, Д.Блека, К.Ерроу, Д.Норта та інших 
дослідників. Цю теорію навіть стали називати "новою 
політичною економією", в якій "політична" розуміється як 
діяльність політиків, певних політичних сил у контексті 
їхнього впливу на економічну політику держави, на рішен-
ня загальноекономічних проблем країни. Цей напрям акти-
вно розвивається – така динаміка обумовлюється ще й тим, 
що однією з тенденцій суспільного розвитку є зростання 
ролі державної бюрократії. Значна частина грошових та 
інших ресурсів суспільства перебуває зараз під контролем 
державних бюрократичних структур. Створюються, зокре-
ма, умови для появи у державних чиновників великої спо-
куси щодо використання своїх владних можливостей для 
покращення реалізації власних економічних інтересів. Як 
один із наслідків, корупція стає поширеним явищем не 
тільки в країнах "нової ринкової хвилі", але й в країнах зі 
сталими ринковими системами. Крім того, постає питання 
стратегічного характеру: чи є тенденція збільшення масш-
табів ресурсів, що перебувають під контролем бюрократії, 
сприятливою для забезпечення ефективного функціону-
вання національної економіки? Питання не є риторичним, 
тому що ми маємо пам’ятати не лише про "провали ринку", 
але й про "провали політики"1.  
                                                                        
1 Бьюкенен Дж. М. Конституциональная экономическая 
теория // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, 
М. Милгейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-
М, 2004. – С. 168. 

Суспільний вибір в ідеалі повинен бути основою еконо-
мічної політики держави. Він є за своєю суттю відоб-
раженням переваг громадян країни. Оскільки всі люди не 
можуть мати однакові погляди на те, як треба будувати 
економічне життя суспільства, які державні рішення мають 
бути ухвалені, економічна політика повинна орієнтуватися 
на відбиття інтересів більшості громадян. При цьому, мис-
тецтво політики полягає й у тому, щоб рішення, які ухвалю-
ються, були якоюсь мірою й компромісними з інтересами 
меншості. В державній економічній політиці потрібно підтри-
мувати баланс інтересів різних суспільних груп, різного ба-
чення шляхів та способів вирішення економічних проблем. 

Процес формування та виявлення суспільного вибо-
ру, думки більшості є доволі складним. Виникає два 
ключових питання:  

– по-перше, яким чином створити необхідні умови 
для виявлення суспільних переваг;  

– по-друге, як організувати практичну реалізацію су-
спільних переваг в економічній політиці. 

У демократичній системі існує два способи виявлен-
ня суспільних переваг: 

– пряме виявлення: кожний громадян країни, який 
досяг певного віку, може безпосередньо заявити свою 
думку щодо способу рішення певного суспільного пи-
тання. Для реалізації цього способу потрібно проводити 
пряме опитування (референдум) населення.  

Очевидно, що при проведенні такого опитування необ-
хідно сформулювати питання, що потребує свого вирішен-
ня, а також варіанти відповідей на нього. Таких варіантів 
повинно бути небагато, щоб мати шанси одержати біль-
шість у підтримці того або іншого варіанта рішення. 
К.Ерроу сформулював правило неможливості, відповідно 
до якого не існує в принципі розумного колективного 
вибору, якщо число можливих альтернатив більше двох2. 
І, дійсно, навіть при трьох варіантах відповідей (рішень) 
може скластися ситуація, коли одержання більшості голо-
сів по одному з них (наприклад, по варіанту А – 36%) не 
буде рішенням більшості громадян, тому що два інших 
варіанти відповідей (Б і В) одержали разом 64% голосів 
(варіант Б – 34%, варіант В – 30%). І, можливо, якби були 
винесені тільки дві альтернативи (наприклад, А і Б), то ті, 
хто голосував за варіант В, віддали б свої голоси за варіант 
Б, і тоді варіант Б одержав би дійсну більшість голосів; 

– представницьке виявлення: кожний громадянин 
країни, який досяг певного віку, має право періодично 
обирати своїх представників в органи державної та 
місцевої влади – обирати президента країни, парламент, 
органи місцевого самоврядування. У цьому разі реалізу-
ється своєрідний двоступеневий суспільний вибір. Оче-
видно, що з погляду досягнення "чистоти" (точності) 
виявлення суспільних переваг такий порядок значно 
поступається першому способу, за якого здійснюється 
пряме, безпосереднє виявлення суспільних переваг. 

Однак у реальному житті саме представницьке вияв-
лення суспільних переваг є домінуючим способом, тому 
що неможливо з кожної проблеми економіки, а також з 
інших загальнонаціональних або місцевих проблем, 
проводити референдуми. Тому через представницьку 
форму здійснюється делегування повноважень – суспі-
льство передає права рішення абсолютної більшості 
питань своїм вибраним представникам.  
                                                                        
2 Курс экономической теории. – 6-е изд. – Киров: АСА, 
2007. – С. 396. 
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Крім того, необхідно враховувати й те, що найважли-
вішою передумовою правильного рішення будь-якого 
питання є компетентність у даному питанні тих, хто бере 
участь у його вирішенні. Можна, наприклад, винести на 
національний референдум питання про те, кому має бути 
підпорядкований Національний банк України – Президен-
тові, Верховній Раді чи Кабінету Міністрів? Але наскільки 
компетентними будуть у ньому громадяни України? Наскіль-
ки результати такого голосування сприятимуть знаходжен-
ню правильного шляху вирішення проблеми? Суспільний 
вибір, як вибір більшості громадян, не за будь-яких умов 
може бути визнаний стратегічно правильним, перспектив-
ним для розвитку суспільства вибором. Чим складнішим є 
те чи інше питання, тим важче визнавати виявлення біль-
шості як адекватний спосіб його вирішення. 

Таким чином, вибрані громадянами представники ви-
ступають, по суті, у ролі особливих менеджерів, у ролі 
своєрідної загальнонаціональної або регіональної спосте-
режної ради з суттєвими повноваженнями, яка повинна 
своїми рішеннями забезпечувати реалізацію інтересів 
громадян, здійснювати контроль за діяльністю виконавчої 
державної та місцевої бюрократії. Це, дійсно, суспільно 
важлива роль представників. Але ці люди потрібні не тіль-
ки для якісного виконання даних функцій. Вони не можуть 
виступати лише в ролі тих, хто забезпечує та контролює 
відповідність економічної політики держави поглядам 
більшості громадян. Інноваційний розвиток країни як 
умови її конкурентоспроможності, неможливо забезпечити 
простим виконанням волі більшості. Потрібне стратегічне 
бачення шляхів розвитку, необхідні якості щодо розробки 
та взяття відповідальності щодо обґрунтованості реалізації 
й таких елементів економічної політики, які на даному 
етапі не можуть вирішуватися за принципом "більшості 
голосів". Таким чином, представники повинні бути стратегі-
чно мудрими, компетентними та суспільно-відповідальними 
людьми, здатними не тільки "відображати", але й "вести", 
бути своєрідними суспільними підприємцями. Саме такі дії 
й створюють шанси на досягнення "суспільних проривів", 
переходу до якісно нового стану суспільного розвитку.  

По суті справи представницьке виявлення суспіль-
них переваг у рамках демократичного суспільного уст-
рою не має альтернативи. Однак воно є недосконалим, 
має багато "вразливих місць", для зменшення числа яких 
потрібна дуже точна "настройка" функціонування всієї 
системи державної та місцевої влади.  

Основне "слабке місце" цієї системи пов’язане з тим, 
що "представники" у своїх діях, у своїй участі в 
розв’язанні суспільних економічних проблем виходять у 
цілому, насамперед, зі своїх особистих економічних та 
інших інтересів. Основний їх мотив – зберегти владу, 
зберегти ті можливості, які дає "представництво" для 
реалізації своїх власних інтересів. Звідси, зокрема:  

а) дійсний інтерес "представника" до виборців, до 
їхньої думки формується тільки в рамках урахування 
ступеня їхнього впливу на досягнення його особистого 
інтересу. Важко уявити ситуацію, що політик принци-
пово пожертвує власними інтересами, якщо цього бу-
дуть вимагати інтереси виборців. Він, як суб’єкт полі-
тичного ринку, діє зазвичай за такими ж правилами 
раціональної поведінки, як і суб’єкти економічних угод. 
Поведінка за принципом зіставлення ефекту та витрат;  

б) інтерес "представника" до маніпулювання думкою 
виборців у своїх цілях. Політик стає схожим на фокусни-
ка, який намагається привернути увагу виборців до того, 
що є важливим особисто для політика, що відповідає його 
інтересам саме на цей час, й "сховати" від виборців те, що 
їм "не потрібно знати". Політик-фокусник "правильно" 
розставляє акценти, надає "правильну" інтерпретацію 
певним подіям, "правильно" висвітлює роль окремих осіб 
тощо. Намагання маніпулювати людьми, суспільною 

думкою не є новим суспільним явищем. Воно має глибокі 
історичні коріння. Але, здається, що в сучасному світі 
масштаби маніпулювання завдяки маркетингу та політиці 
досягли небачених до цього масштабів, й створюють 
реальні загрози щодо майбутнього суспільства;  

в) готовність "представника" до "інвестування" в 
"правильну" поведінку виборців. "Правильність" визна-
чається тим, як виборці голосують, кому вони віддають 
переваги. "Інвестування в голоси", як правило, відбува-
ється в непрямій формі. При цьому можна виділити два 
підходи до "інвестування в голоси": 

Перший із них – це підходи людей, які на час прове-
дення виборів мають адміністративну владу. 

По-перше, влада дає можливості адміністративного 
впливу на керівників організацій, підприємств, через яких 
можна спробувати "правильно" вплинути на їх підлеглих. 
Влада дає можливість впливати на комунікаційні канали 
(засоби масової інформації, рекламні агентства, торговель-
ні, транспортні та інші організації). Влада дає можливість 
також щонайменше обмежити свободу вільного вислов-
лювання своїх думок у багатьох людей. Останні почина-
ють контролювати свої висловлювання на предмет забез-
печення необхідного рівня толерантності до діючої влади. 
Очевидно, що в основі такої поведінки людей лежать 
звичайні побоювання того, що "нелояльність" до діючої 
влади може негативно позначитися на шансах реалізації 
їх інтересів. Очевидно, що такий мотив поведінки є раці-
ональним мотивом, він базується на необхідності збере-
ження відповідних стосунків із владою чи її фактичними 
представниками заради того, щоб щонайменше не погір-
шити можливості (умови) реалізації інтересів людей. Чим 
сильніше життя людей, реалізація їх інтересів залежить 
від конкретно взятих індивідуальних суб’єктів влади чи їх 
фактичних представників, тим більш толерантними бу-
дуть конкретні люди до діючої влади, її вимог щодо "пра-
вильної поведінки" під час виборчої кампанії. Так вигля-
дає раціональний аспект ситуації реагування виборця на 
використання "адміністративного ресурсу".  

Але життя людини не відбувається лише в рамках 
поведінки за принципом "вигідно – не вигідно", за 
принципом розуміння та уважного врахування можли-
востей впливу тих чи інших осіб на реалізацію інтересів 
цієї людини. Люди не є абсолютно раціональними, 
запрограмованими природою суб’єктами на суворе 
дотримання в їх поведінці курсу на отримання вигоди. 
Люди, на щастя, мають ще й відчуття, здатність форму-
вати уявлення про справедливість, чесність, гідність, 
волю, самодостатність тощо. Кожна людина – це свій 
емоційний тип, це індивідуалізоване світосприйняття. 
Й тому конкретну реакцію людини на застосування 
"адміністративного ресурсу" визначає чимало факторів. 
Суспільні традиції, неформальні суспільні норми є од-
ним із найважливіших серед них. Проте в будь-якому 
разі ми маємо погодитися з тим, що використання "ад-
міністративного ресурсу" фактично означає намагання 
використати мотив страху – втратити доходи, можливо-
сті кар’єрного зростання, лояльне ставлення з боку тих, 
хто має "адміністративний ресурс", або втратити мож-
ливості змінити в майбутньому якісь аспекти свого 
життя на краще (якщо носії "адміністративного ресурсу" 
збережуть владу). Крім того, існує чимало людей, які 
побоюються просто порушення того балансу спокою, 
соціальних відносин, який склався на цей час. 

Долю тих людей, які відкрито не підкоряються "ад-
міністративному ресурсу", полегшує відсутність моно-
полії на політичну владу. Наявність альтернативної 
політичної сили підтримує психологічні, вольові та інші 
духовні ресурси "нескорених". Тобто політична альтер-
нативність зменшує страх, люди не відчувають своєї 
повної залежності від політичної партії-монополіста. 
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Крім того, політична альтернативність змушує владну 
політичну силу бути більш стриманою і обережною у 
використанні "адміністративного ресурсу" як засобу 
тиску на виборців. При політичному монополізмі масо-
вого перебороти почуття страху за наслідки "нелояльно-
го" ставлення може лише інше почуття страху – тривала 
бідність, безперспективність, загроза життю своєму, 
дітей, близьких. Крім того, здатність не підкорятися 
багато в чому залежить й від сприйняття сили діючої 
влади. Слабкість останньої є суттєвим фактором змен-
шення ролі мотиву страху у виборців. 

По-друге, діюча влада може використовувати "адмі-
ністративні економічні ресурси". В принципі, якщо 
поєднати ці ресурси з попередніми "прямими адмініст-
ративними ресурсами", то ми побачимо, що нічого ново-
го в цьому плані не відбувається: "батіг" і "пряник" є 
давно відомими універсальними методами впливу на 
людей, забезпечення "правильності" їх поведінки. Вико-
ристання "адміністративних економічних ресурсів" 
може відбуватися за двома напрямами: 

– економічне стимулювання виборців; 
– формування економічних ресурсів "партії влади" 

для здійснення комунікаційного впливу на виборців. 
Якщо "батіг" та "пряник" є елементами загальної те-

орії менеджменту, зокрема, теорії мотивації (зрозуміло, 
що в дещо спрощеному вигляді), то зазначені вище два 
пункти є одними з ключових елементів (інструментів) 
маркетингового впливу на споживачів, а саме – стиму-
лювання збуту та спеціальні комунікаційні засоби (рек-
лама, зв’язки з громадськістю тощо). В цілому, це нази-
вається в маркетингу засобами просування. В нашому 
випадку мова йде про просування політичних послуг. 

Економічне стимулювання виборців з боку діючої влади 
може відбуватися в різні способи: надання обіцянок або 
здійснення фактичного підвищення рівня пенсій, заробітних 
плат у бюджетній сфері, стипендій студентам, введення 
нових соціальних пільг, надання обіцянок щодо запрова-
дження інвестиційних проектів в окремих населених пунктах 
(будівництво медичних закладів, автомобільних доріг, мостів 
тощо). Безумовно, не простим питанням є розмежування 
реальних економічних досягнень діючої влади та популіст-
ських проектів. Влада, щоб бути конкурентоспроможною на 
наступних виборах, повинна продемонструвати виборцям 
свої реальні соціально-економічні досягнення. В той же час, 
завжди існує спокуса показати свої досягнення якнайкраще 
для виборців: й тоді відбувається об’єднання реальних, 
економічно реалізованих або обґрунтованих на майбутнє 
проектів з популістськими проектами. Останні мають свій 
конкурентний сенс, тому що схильність вірити, сподіватися 
на краще є характерною особливістю психіки багатьох лю-
дей. Популістські проекти – це маніпулювання на почуттях 
довіри, надії, сподівань на краще. 

Формування економічних ресурсів "партії влади" 
для здійснення комунікаційного впливу на виборців 
відбувається виключно в прихованих формах. Влада має 
такі основні ресурси впливу на бізнес (саме він може 
бути постачальником фінансових ресурсів для влади): 
державні закупівлі товарів та послуг; податкові та кре-
дитні преференції; митно-тарифні та нетарифні префе-
ренції; надання земельних ділянок та прав на викорис-
тання природних ресурсів. Влада може приховано 
пропонувати бізнесу обмін – своєї лояльності, преферен-
цій для певних суб’єктів бізнесу та постачання фінансо-
вих ресурсів у "комунікаційно-виборчий" фонд влади. 
Фактично бізнес купує для себе певні поточні та майбу-
тні преференції. Гра є абсолютно нечесною за своєю 
моральною сутністю. Суспільство за будь-яких умов 
ніколи не дасть згоду на такі дії влади. Виходить, що в 
таких ситуаціях поєднання економічної політики та 
суспільного вибору виступають взагалі як ніяким чином 

не пов’язані процеси. Великий бізнес в Україні фактич-
но постійно веде такі економічні ігри з владою. 

Другий підхід до "інвестування в голоси" – це підхід з бо-
ку тих сил, які на час проведення виборчої кампанії не мають 
адміністративної влади. Можна зробити припущення, що 
для політичних претендентів цієї групи доступ до адмініст-
ративних ресурсів, у тому числі економічних, має бути за-
критим. Напевно, в більшості країн з демократичними полі-
тичними системами це відбувається саме так. Але можуть 
бути й певні нюанси. Так, діюча влада може відображати, 
наприклад, владу якогось політичного блоку, тобто об’єд-
нання політичних партій. Блок є менш стійким утворенням у 
порівнянні з політичною партією. Блок є складним поточним 
збалансуванням певних політичних інтересів. Але ці інте-
реси є рухомими. Більш того, з досвіду України можна ска-
зати про те, що окремі складові елементи блоку виявляють 
прихований чи відносно-відкритий інтерес до можливої 
поточної або майбутньої співпраці та кооперації з тими 
силами, які не входять до владного блоку. Й за таких умов 
може відкритися певний прихований коаліційний доступ 
невладних сил до адміністративних ресурсів. 

Щодо форм "інвестування в голоси", то тут викорис-
товується, як правило, поєднання фактичного інвесту-
вання з обіцянками майбутнього інвестування в певні 
соціально-економічні проекти. У першому випадку – це 
проведення локальних PR-акцій (будівництво дитячих 
майданчиків, засадження скверів, ремонт окремих ко-
мунальних об’єктів, ремонт ліфтів, проведення благо-
дійних акцій, в тому числі з використанням поп-зірок 
тощо). У другому – "творчі задуми" взагалі набувають 
дуже широкого розмаху. Й одним із факторів цього є те, 
що людська пам’ять далеко не все фіксує. А це означає, 
що пам’яттю теж можна маніпулювати.  

Таким чином, у рамках теорії суспільного вибору від-
бувається розширення інтерпретації ролі приватного інте-
ресу: він розглядається як основний спонукальний мотив 
не тільки у "звичайному" житті людей (робота, бізнес 
тощо), а й у суспільному, у політичній діяльності, на полі-
тичному ринку. Поведінка політика має переважно раціо-
нальний характер. Ми можемо розглядати його як суб’єкт, 
який формує попит на голоси виборців для одержання в 
майбутньому певних вигод для себе у разі позитивного для 
нього голосування виборців. Суть його пропозиції вибор-
цям – послуги щодо представництва їх інтересів. Водночас 
система обміну цінностями між виборцями та політиками 
працює таким чином: спочатку виборці віддають свої 
голоси за претендента, а тільки потім починається процес 
"надання послуг виборцям" обраним політиком. Тобто за 
такого механізму здійснення угоди виборці об’єктивно 
перебувають у гіршому положенні, ніж політик. До цього 
додається ще й така достатньо важлива обставина: зміст 
послуги політика не є достатньо конкретизованим, в бага-
тьох випадках він є сильно розмитим. 

Система представницького виявлення суспільного вибо-
ру певним чином ускладнюється, коли громадяни країни в 
ролі своїх представників обирають не стільки окремих, 
конкретно взятих людей, скільки певні політичні партії. 
Суб’єктом угоди з виборцями фактично стає партія. При 
цьому виборці можуть не мати практично ніякого впливу на 
те, як формуються виборчі списки партій. У результаті вони 
починають орієнтуватися у своїх оцінках на лідерів партій. 
Цьому значно сприяють і засоби масової інформації, насам-
перед телебачення, які активно і регулярно "демонструють" 
суспільству партійних лідерів. У результаті, якщо політична 
конкуренція ведеться, наприклад, між 4–5 партіями, то реаль-
но конкурують більше харизми, обіцянки, репутації тощо 4–
5 лідерів, а не проекти ідей щодо майбутньої економічної та 
іншої політики держави. У той же час, напевно, саме через 
такі проекти могла би відбуватися конкретизація тих послуг 
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політичних партій, які вони пропонують виборцям. Треба 
також зазначити, що чим більше партій беруть участь у 
виборчій конкуренції, тим менше шансів для здійснення 
виявлення вибору дійсно більшості громадян, у тому числі й 
щодо вирішення економічних проблем.  

Недемократичний внутрішньопартійний устрій при-
водить до того, що лідери партій – їх, напевно, можна 
назвати для таких ситуацій засновниками партій – само-
стійно формують виборчі списки своїх партій. Ті, хто 
попадає в ці списки, почувають, розуміють свою пріори-
тетну залежність не від виборців, а від лідерів (заснов-
ників) партій. Політична партія виступає як корпорати-
вний суб’єкт політичної угоди з виборцями. Депутат-
"партієць" повинен бути "правильним" в очах лідера 
партії, а не виборця. Він діє, насамперед, як представник 
партії, а не представник виборців. Еластичність реакції 
такого "представника" на думку виборців дуже невисо-
ка. Хоча риторика "представника" може бути постійно 
наповнена згадуваннями про інтереси виборців, яким 
представник "самозабутньо" служить.  

Таким чином, у представницькій системі виявлення 
суспільних переваг формується певний розрив у взає-
мозв’язках між суспільними групами (виборцями), з 
одного боку, і "представниками", з іншого. Останні отри-
мують широкий коридор свободи у своїх діях, у тому 
числі таких, які можуть бути дуже далекими від реальних 
потреб виборців. "Простим" виборцям украй складно 
впливати на правильність поведінки "представників", на 
виконання ними політичної угоди. Відсутність впливу 
призводить до зменшення або навіть узагалі до усунення 
відповідальності "представника" за правильність відбиття 
у своїх політичних діях колективного вибору. 

Одночасно із цим, "сильні виборці", які організовані 
в певні корпоративні групи, знаходять можливості для 
забезпечення своїх економічних інтересів через лобіст-
ську діяльність. Лобі – група осіб або організацій, які 
виражають інтереси, як правило, економічно сильних 
груп суспільства, і цілеспрямовано прагнуть вплинути 
на рішення законодавчих та інших органів державної 
влади на свою користь. Об’єктом інтересів лобі можуть 
бути різні питання – розмір ставок імпортного мита, 
податкові преференції для компаній, що діють на певній 
території або в певній галузі, розподіл коштів державно-
го бюджету на користь окремих галузей або підпри-
ємств, порядок проведення державних закупівель і бага-
то інших. Лобі стають фактично третьої стороною в 
системі політичного ринку. Вони намагаються отримати 
від політиків спеціальні послуги для певних груп. 

Таким чином, ми можемо говорити про те, що тільки 
пряма демократія може дати за певних умов "чистий" 
суспільний вибір. Але пряме виявлення суспільних пере-
ваг – це процедури, які у найкращому випадку періодично 
застосовуються для ухвалення рішень по окремих важли-
вих проблемах суспільного життя. Всі інші рішення в 
рамках державної або регіональної економічної політики – 
це рішення "представницького" характеру. Реальної альте-
рнативи "представницькій економічній політиці" як системі 
державного й місцевого управління практично немає. Тому 
залишається тільки формувати, підтримувати й розвивати 
такі умови, за яких "представницька економічна політика" 
буде найбільше повно відображати суспільний вибір, сус-
пільні інтереси, а можливості "представників" використо-
вувати владу у своїх особистих інтересах будуть най-
меншими. Такими умовами можуть бути: 

– вибір громадян повинен мати вільний характер, вони не 
повинні побоюватися переслідувань, пов’язаних з їхнім вибором; 

– політичні партії як основні суб’єкти політичної кон-
куренції повинні мати реальний внутрішній демократич-
ний устрій. Лідери партій мають бути не власниками 

"контрольних пакетів акцій партій", а реально демократи-
чно вибраними людьми. Партійні лідери повинні залежа-
ти від своїх "партійців-представників", а не навпаки; 

– кількість партій – учасників політичної конкурен-
ції є важливим чинником ефективності представницько-
го порядку формування суспільного вибору. Чим більше 
політичних партій бере участь у виборчому процесі, тим 
менше передумов до того, що результати голосування 
будуть відображати дійсні переваги більшості виборців. 
Це одне з нагадувань про те, що демократична система 
важлива, насамперед, як механізм виявлення дійсної 
більшості, дійсного суспільного вибору, а не як меха-
нізм простого необмеженого "вирощування" кількості 
альтернатив. Щоб демократична система була ефектив-
ною, вона повинна бути обмеженою у своїй демократи-
чності. Це не стільки парадокс, скільки реальність. Світ 
не є ідеальним. Альтернативи потрібні не самі по собі, 
вони – передумови правильності вибору. Альтернатив-
ність не повинна вбивати розумність; 

– політики, політичні партії повинні в достатньо 
конкретизованому вигляді представляти виборцям про-
позиції щодо змісту та характеру своїх політичних пос-
луг. Виборці мають більш-менш чітко знати, що власне 
пропонує їм інша сторона політичної угоди; 

– діяльність "представників" повинна бути реально 
прозорою, максимально відкритою для виборців. "Пред-
ставники" повинні бути максимально обмежені в мож-
ливостях перетворення політичної суспільної діяльності 
у свій власний політичний бізнес; 

– моральні принципи та етичні норми, якими керуються 
"представники", повинні відповідати рівню тієї відповідаль-
ності перед суспільством, що покладається на цих людей; 

– у суспільстві повинні функціонувати організації, 
які б могли об’єктивно та професійно регулярно прово-
дити соціологічні дослідження, в результаті яких вияв-
лялися б суспільні оцінки тих чи інших складових еко-
номічної політики держави, думки людей щодо способів 
вирішення певних важливих економічних проблем; 

– виборці мають бути досить грамотними людьми, зда-
тними критично сприймати політичну конкуренцію. Вони 
повинні вміти переборювати спокусу голосування за хариз-
ми партійних лідерів, за їхні популістські обіцянки. Вибор-
ці мають вимагати від суб’єктів попиту на їхні голоси 
чітких, конкретних ідей в економічних та інших сферах, 
способів і строків їх можливої реалізації. Саме достатньо 
конкретизовані ідеї та можливі способи їх реалізації мають 
бути основними об’єктами уваги виборців, а не харизматич-
ність та ораторські здібності політичних лідерів.  

В цілому, досить важко уявити можливість реального 
досягнення "чистого" суспільного вибору в сучасній еко-
номічній політиці держави. Орієнтація на таку мету, напев-
но, була б суспільною ілюзією. Реальним суспільним за-
вданням може бути створення та підтримка таким умов, які 
б максимально наближували суспільство до відображення 
в економічній політиці держави суспільних переваг, суспі-
льного вибору. Таке завдання, безумовно, є складним. Його 
вирішення потребує системних і послідовних дій. Але в 
будь-якому разі його реалізація є необхідною передумовою 
досягнення ефективності в побудові системи державного 
управління, забезпечення суспільно-збалансованого харак-
теру розвитку держави або певного регіону.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МОНОПОЛІЗМУ ТА КОНКУРЕНТНОЇ 
ПОВЕДІНКИ РИНКОВИХ СУБ’ЄКТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  

Застосування методів і принципів інституціональної тео-
рії до дослідження конкуренції, конкурентного середовища 
та монополізму на товарних ринках для умов трансформа-
ційної економіки є важливим і необхідним. Конкурентні 
відносини продукуються ринком у процесі взаємодії приват-
них і державних інститутів, що ґрунтується на принципах 
самоорганізації1. Розвиткові економічної конкуренції допо-
магає формування державою дієвих ринкових інститутів.  

Типовими рисами інституційного середовища еко-
номічної конкуренції в трансформаційній економіці є 
розмитість і невизначеність інституційних норм і правил, 
порушення механізмів взаємодії різних інститутів, зрос-
тання витрат опортуністичної поведінки на ринку, пере-
кручення етичних норм, мотивацій, ціннісних установок, 
істотне зниження ваги формальних і зростання ролі не-
формальних правил, здатність суб’єктів господарювання 
здійснювати економічну активність в масових масшта-
бах, не дотримуючись повною мірою чинних правових 
норм, тінізація підприємницької діяльності та ін. У цих 
умовах на товарних ринках постійно виникають кризові 
ситуації, пов’язані із діяльністю нетипових монополій і 
олігополій2. Йдеться, зокрема, про функціонування при-
хованих, ситуативних, або "швидких" монополій, які 
контролюють основні "критичні" точки товаропросуван-
ня, створюють і штучно підтримують їх наявність.  

Особливу стурбованість викликають антиконкурентні 
можливості олігопольних утворень, які проявляються на 
товарних ринках через антиконкурентні узгоджені дії. 
Узгодження конкурентної поведінки суб’єктів господа-
рювання на практиці може відбуватися у найрізноманіт-
ніших формах. Наявність обмеженого кола ринкових 
суб’єктів призводить до того, що на ринках виникає за-
гроза усунення і спотворення конкуренції внаслідок анти-
конкурентних змов або паралельної поведінки. Олігопо-
лії, володіючи достатньою інформацією про поведінку 
один одного, пасивно утримуються від конкуренції. Узго-
джена поведінка олігополістів на ринку в основі своїй має 
впевненість і порозуміння щодо взаємної адекватної реа-
кції, що може забезпечуватись як фіксацією поведінки в 
певних документах, так і "мовчазним" прийняттям до 
виконання пропозицій щодо певного способу діяльності.  

У сучасній економіці досить поширені такі види узго-
джених дій, як укладання гібридних інституційних угод – 
довгострокових контрактних угод (альянси, кластери, 
франчайзинг, колективні товарні знаки, партнерства, ме-
режі, субконтракти та ін.), які передбачають збереження 
автономності (формальної самостійності) сторін, але 
включають наявність трансакційно-специфічних заходів, 
що перешкоджають опортуністичній поведінці учасників.  

Отже, із розвитком ринкових відносин дедалі більшу 
небезпеку становлять антиконкурентні змови між підпри-
ємствами (фірмами). В Україні, де значна частка економіки 

                                                                 
1 Див.: Ходжсон Дж. Что такое институты? // Вопросы 
экономики. – 2007. – № 8. – С. 30–33.  
2 На думку Б.Є. Кваснюка, для сучасного періоду економіч-
ного розвитку України основними формами своєрідного 
поєднання різних видів взаємодії суб’єктів сучасного ринку 
виступають монополістична конкуренція та олігополія (Кон-
курентоспроможність національної економіки / За ред. д-ра 
екон. наук Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – С. 27). 

працює за відсутності явних монополістів, конкуренція 
насамперед обмежується за рахунок узгодження дій 
суб’єктів господарювання. У цьому плані у сучасній інсти-
туціональній теорії важливим об’єктом дослідження є ко-
ординаційна рівновага. Як правило, вона розуміється як 
самопідтримувальна рівновага, адже у жодного із ринкових 
суб’єктів немає стимулів до зміни своєї стратегії поведінки, 
а також тому, що кожний суб’єкт діє таким чином, що ін-
ший суб’єкт також не відхиляється від своїх стратегій. Ко-
ординаційним правилам поведінки на ринку суб’єкти гос-
подарювання підпорядковуються, насамперед, внаслідок їх 
зручності – координаційна рівновага буде стабільною на-
віть тоді, коли рівноважна ситуація не є ідеальною для 
кожного суб’єкта3. У розвинених країнах світу узгодження 
дій суб’єктів господарювання часто здійснюється через 
обмін інформацією всередині саморегулюючих організацій 
(бізнес-асоціацій) на відповідних ринках4.  

Досвід української економіки свідчить, що узгоджен-
ня конкурентної поведінки суб’єктів господарювання 
може відбуватися будь-яким чином і в будь-якій формі. 
В усякому разі узгоджена конкурентна поведінка в основі 
своїй має впевненість, порозуміння щодо адекватної реа-
кції конкурентів, постачальників чи покупців, що може 
забезпечуватись як фіксацією правил поведінки в певних 
документах, так і "мовчазним" прийняттям до виконання 
пропозицій щодо певного способу поведінки на ринку.  

Специфічною рисою олігопольного ринку є олігопо-
льна влада, що проявляється через процес свідомого па-
ралелізму5. Підприємства-олігополісти завжди готові 
приєднатися до загального курсу на ринку і узгоджувати 
свою поведінку з іншими підприємствами (фірмами). 
Залежність поведінки кожного підприємства-олігополіста 
від реакції конкурентів називають олігополістичним взає-
моз’язком. Пояснення формування цін на олігопольних 
ринках, де учасники усвідомлюють взаємозалежність, в 
сучасній економічній теорії здійснюється у контексті ідей 
стратегічної взаємодії за допомогою апарату теорії ігор.  

Теорія ігор дозволяє моделювати товарні ринки як спе-
цифічні поля ігор, на яких здійснюються стратегічні дії 
ринкових суб’єктів6. Теорія ігор, ґрунтуючись на достатньо 
ефективних моделях, створює з їх допомогою поведінкові 
інструменти для ринкових учасників7. Практична значу-
щість таких інструментів пов’язана із прогнозуванням роз-
витку конкурентного середовища на товарних ринках, ви-
значенням чітких критеріїв настання та типових заходів із 
подолання цінових криз на цих ринках, створення макси-
мально сприятливих інституційних умов для прискорення 
формування ефективної конкуренції.  
                                                                 
3 Див.: Ходжсон Дж. – С. 44.  
4 Див., наприклад, для Великої Британії: The Competition 
Act 1998; Trade Associations, Professions and Selfregu-
lating Bodies, OFT, March, London, 1999.  
5 Аналіз змісту свідомого паралелізму через координацію 
цін олігополістів див: Розанова Н. Поддержка конкурен-
ции и промышленная политика // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2005. – № 5. – С. 36.  
6 Selten R. Die kozeptionellen Grundlagen der Spieltheorie 
cinst und jectzt / Discussion Paper 2/2001/ Bonn: Graduate 
School of Economics; University of Bonn, 2001. – Р. 52 
7 Биета Ф., Смилянец П. Теория игр и финансовые рын-
ки // Вопросы экономики. – 2007. – № 10. – С. 121–122.  
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Паралельна поведінка членів олігополії, як правило, 
вказує на наявність домінуючого положення на ринку кіль-
кох суб’єктів господарювання, навіть якщо вона спричине-
на не змовою, а лише обмеженнями, що виникають унаслі-
док діяльності цих ринкових суб’єктів. Це явище можна 
назвати мовчазною координацією8. Важливими факторами, 
які стимулюють мовчазну координацію, є нечисленість 
продавців, високі бар’єри входу на ринок, низька еластич-
ність попиту та інформаційна відкритість ринку. При мов-
чазній координації цін та інших угод між суб’єктами гос-
подарювання їм не потрібно вступати в якісь формальні 
відносини навіть таємні – достатньо взаємного розуміння 
тих вигід, які отримують учасники ринку, відмовившись 
від конкуренції між собою9. Інституційне середовище укра-
їнського бізнесу сприяє підтриманню мовчазної координа-
ції – підприємницької практики, доказова база антиконку-
рентності якої є дуже обмеженою.  

Паралельна поведінка на олігопольному ринку може 
бути кваліфікована як зловживання колективним моно-
польним становищем кожним або окремими суб’єктами 
господарювання.  

В сучасних олігополіях силою, яка примушує продавців 
прислуховуватися до вимог покупців і не підвищувати над-
мірно ціни порівняно з рівнем витрат, виступає не конкурен-
ція, а певна протидія з боку сильних покупців. Кожне підп-
риємство (фірма) на олігопольному ринку, ухвалюючи 
рішення, має зважити ймовірну реакцію своїх конкурентів. 
Спроби ліквідації олігопольних корпоративних змов, а також 
зниження рівня вертикальної інтегрованості окремих корпо-
рацій у тих галузях, де їх поява була викликана об’єктив-
ними економічними причинами, часто виявляються малоус-
пішними або навіть такими, що поглиблюють кризу10.  

Досліджуючи особливості монополізму на товарних 
ринках України, слід обов’язково враховувати теоретич-
не розмежування двох його типів – підприємницького 
та інституційного11. Підприємницький тип монополіз-
му пов’язаний із розвитком підприємств (фірм) на ос-
нові концентрації капіталу і виробництва, а інститу-
ційний – з неоднаковістю "правил гри" для різних 
учасників ринку, нерівністю умов конкуренції. Йдеться 
про неоднаковий режим оподаткування, субсидії або 
привілеї з боку держави та місцевої влади, пільговий 
доступ до виробничих і фінансових ресурсів тощо. 
Сьогодні монополістична поведінка багатьох підприємств 
з інституційної точки зору в Україні безпосередньо 
пов’язана із діяльністю владних структур.  

В економіці України особливу небезпеку для конкуре-
нції становлять адміністративні вимоги (ліцензування, кво-
тування, порядок реєстрації, неформальні зв’язки керівни-
ків підприємств із органами влади), втручання неправового 
характеру з боку державної влади у процес виробництва та 
вільного переміщення товарів. Відсутність інституційних 
механізмів гарантування дотримання принципів конкурен-
ції, правил чесних звичаїв у діловій практиці стає чинни-
ком зростання корупції і свавілля чиновників усіх рівнів. 
Владні рішення щодо діяльності суб’єктів господарювання 
часто-густо ухвалюються без достатніх правових підстав і 
залежать від розміру "бюрократичної" ренти, яку може 
                                                                 
8 Закон України "Про захист економічної конкуренції". 
Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами 
конкуренції Європейськог Союзу. – К.: Альфа-Прайм, 
2006. – С. 175.  
9 Див.: Кабраль Л. Организация отраслевых рынков. – 
Минск: Новое знание, 2003. – С. 152–154.  
10 Черной Л. Эффективность корпоративных систем в 
открытой экономике // Общество и экономика. – 2008. – 
№ 32. – С. 80.  
11 Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине. – 
К.: КНЕУ, 2004. – С. 19–22.  

одержати чиновництво. Наявність інституційної нерівності 
умов конкуренції для суб’єктів господарювання, призво-
дять до нейтралізації можливих позитивних ефектів ринко-
вого господарства та конкурентних механізмів. Все це істо-
тно спотворює процес і результати конкуренції.  

У світлі такого розуміння інституційного монополізму 
важливим виявляється розроблення поведінкової концепції 
конкуренції стосовно умов трансформаційного характеру 
української економіки. Реальна структура ринку і поведін-
ка його учасників у вітчизняній економіці істотно відрі-
зняється від класичної мікроекономічної моделі ринку і 
конкуренції. У цих умовах абстрактні сентенції про необ-
хідність рішучої боротьби з монополізмом, як правило, є 
дуже далекими від реальних економічних проблем.  

Інституційний підхід визначає особливості поведінки 
сукупності суб’єктів господарювання на ринку та їх взає-
мовідносини. У свою чергу, інституційно-поведінкові нор-
ми самі стають одними з найважливіших інструментів 
державної конкурентної політики. Завдяки інституційним 
інструментам можна стимулювати конкурентну поведінку 
суб’єктів господарювання, сприяти ухваленню ними ефек-
тивніших ринкових рішень. Серед сучасних завдань у цьо-
му напрямі: протидія негативним проявам антиконкуре-
нтної поведінки суб’єктів господарювання, сприяння 
розвитку інституційного конкурентного середовища, запо-
бігання інституційній монополізації товарних ринків та ін.  

Важливим напрямом конкурентної політики в сучасних 
умовах є формування інститутів, які забезпечуватимуть 
належну інформаційну спроможність товарних ринків12. 
Йдеться про такий новий і перспективний напрям у дослі-
дженні конкуренції, як "поведінкову економічну теорію" 
(behavioral economics)13. Значущість і практична актуаль-
ність цього наукового напряму стає більш очевидною, як-
що взяти до уваги зростаюче значення позитивного підходу 
до дослідження процесів індивідуального прийняття рі-
шень щодо поведінки в реальному конкурентному середо-
вищі на ринку в умовах ризику та невизначеності14.  

У сучасній економічній науці досить широко відбито 
взаємозв’язок поведінкової теорії з принципом асимет-
ричної інформації на товарних ринках15. Асиметричніс-
тю в розподілі інформації називається така ситуація, 
коли частина ринкових суб’єктів володіє інформацією 
(повною мірою або частково), якою не володіють інші 
суб’єкти, що стосуються цього питання. 

Для більшості товарних ринків в українській економі-
ці проблема асиметричної інформації є надзвичайно акту-
альною. Так, щодо ринку споживчих товарів покупці 
дешевої продукції на численних речових ринках країни 
через інформаційну асиметрію не володіють інформацією 
про справжню якість цієї продукції. Нерозвиненість інфо-
рмаційної інфраструктури на вітчизняному ринку знижує 
реалізацію інвестиційних можливостей, посилює ризики 
щодо нераціонального використання коштів тощо. 

Провідна роль у зниженні рівня інформаційної аси-
метрії має належати прозорим формам торгів (біржі, 
конкурси, аукціони), які є важливими не тільки як спо-
сіб купівлі-продажу, але й як об’єктивні індикатори цін. 
                                                                 
12 Див.: Ясинский Ю., Тихонов А. Новая информационно-
поведенческая парадигма: конец равновесной теории 
или ее второе дыхание? // Вопросы экономики. – 2007. – 
№ 7. – С. 53–54.  
13 Mullainathan S., Thaller R. Behavioral Economics 
/ NBER Working Paper. – 2000. - № 79, 48. – Р. 1.  
14 Див.: Павлов И. Поведенческая теория – позитивный 
подход к исследованию экономической деятельности 
// Вопросы экономики. – 2007. – №6. – С. 64.  
15 Див., наприклад: Довбенко М.В. Сучасна економічна 
теорія (Економічна нобелелогія). – К.: Видавничий 
центр "Академія", 2005. – С. 71–82.  
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Надзвичайно важливим є забезпечення детінізації та 
прозорості вітчизняних товарних ринків. Для цього до-
цільно створити єдину загальнодержавну систему дос-
тупного і постійного інформування про ціни, обсяги, 
суб’єкти попиту і пропозиції на відповідних ринках.  

Невизначене ставлення значної частини суб’єктів підп-
риємницької діяльності до конкуренції вказує на наявність 
у них своєрідної "квазіринкової" поведінки. У багатьох 
підприємців склався стереотип, що економічний успіх на-
самперед є наслідком особистих "зв’язків", близькості до 
влади, обкрадання інших, а не результатом тривалих влас-
них зусиль. Труднощі адаптації підприємців до ринку і 
конкуренції породили проблему поєднання у їх поведінці 
двох протилежних тенденцій: з одного боку – формального 
розширення їх економічних прав і свобод, а з іншого – 
фактичного обмеження економічних можливостей для 
легальної (нетіньової) підприємницької діяльності. 

На практиці при реалізації конкурентної політики 
в Україні часто недостатньо враховувалися усталені 
способи економічної поведінки підприємців, що часто 
призводило до зовсім інших наслідків порівняно з очі-
куваними. У цьому плані слід підкреслити значення 
застосування програми співробітництва суб’єктів підп-
риємницької діяльності із конкурентними органами де-
ржви в обмін на звільнення від покарання за порушення 
конкурентного законодавства16.  

Для наукового розуміння змісту інституційного се-
редовища економічної конкуренції важливо розрізняти 
такі поняття: "розвиток конкуренції", "сприяння конку-
ренції", "підтримка конкуренції", "захист конкуренції".  

Розвиток – об’єктивний процес, унаслідок якого відбува-
ється перехід від одного якісного стану до іншого, вищого. 
Вектор розвитку економічної конкуренції пов’язаний із за-
безпеченням реального позитивного впливу конкуренції на 
стан національного виробництва. Розвиток конкуренції змі-
цнює позиції переможців у конкурентній боротьбі на ринках, 
а прогрес національного виробництва відбувається за раху-
нок власних досягнень суб’єктів підприємницької діяльності. 
Кінцева мета розвитку економічної конкуренції не може не 
полягати у досягненні ефективної конкуренції. У сучасній 
економічній теорії вважається доведеним факт, що досягти 
досконалої конкуренції одразу на всіх ринках неможливо. 
Щодо досягнення досконалої конкуренції на окремих рин-
ках, то це теж є неефективним, адже суміжні ринки при цьо-
му не будуть абсолютно конкурентними17. Метою розвитку 
конкуренції є забезпечення ефективної конкуренції, тобто 
створення такого конкурентного середовища, за якого рин-
кові учасники постійно перебувають під ефективним конку-
рентним тиском з боку наявних та потенційних конкурентів 
та споживачів, а роль держави полягає у тому, щоб забезпе-
чити наявність такого тиску на всіх або більшості ринках.  

Розвиток конкуренції може здійснюватися декілько-
ма способами, зокрема, перешкоджанням монополісти-
чній діяльності і недобросовісній конкуренції, підтри-
манням на певному рівні конкурентного середовища і 
діяльності держави, яка спрямована проти утворення 
монопольних структур, що гальмують підвищення ефе-
ктивності національної економіки18.  

Сприяння – це позитивний вплив на що-небудь, 
створення відповідних умов для здійснення, виконання 
                                                                 
16 Авдашева С., Шаститко А. Новое антимонопольное 
законодательство: результат стратегического взаимодейст-
вия? // Экономическая политика. – 2007. – №3. – С. 88–91.  
17 Див.: Bishop S, Walker M. The Economics of EC 
Competition Law: Concepts, Application, and Measuremen. – 
London: Sweet and Maxwell, 2002.  
18 Касьянов Ю. Антимонопольное законодательство за 
рубежом: позитивный опыт // Мировая экономика и 
международные отношенияю – 2004. – №8. – С. 15.  

чого-небудь19. Сприяння конкуренції передбачає зни-
ження бар’єрів входу (виходу) на ринок, забезпечення 
усім суб’єктам господарювання рівного доступу до ре-
сурсів та до інформації, обмеження можливості викори-
стання ринкової влади монополістами та домінуючими 
підприємствами для стримування конкуренції. Сприян-
ня конкуренції означає заохочення розвитку малого і 
середнього бізнесу як найпоширеніших форм підприєм-
ницької діяльності, стимулювання інноваційних проце-
сів, виробництва конкурентоспроможної продукції.  

Підтримка – це те, що зберігає чию-небудь життєзда-
тність, підкріплює, зміцнює20. Підтримка конкуренції 
пов’язана із встановленням певних формальних правил 
ринкової поведінки суб’єктів господарювання за існую-
чих умов. Це передбачає контроль компетентними держа-
вними органами та судами за дотриманням суб’єктами 
господарювання санкціонованих державою правил циві-
лізованої конкуренції. Підтримка конкуренції пов’язана із 
стимулюванням ділової активності, дотриманням прин-
ципу рівних можливостей і свободи діяльності суб’єктів 
господарювання у рамках чинного законодавства.  

Підтримка конкуренції передбачає здійснення полі-
тичних, інституційних, правових та регуляторних засо-
бів для забезпечення вільної дії ринкових сил. На відмі-
ну від захисту конкуренції, підтримка конкуренції 
забезпечується не примусовими, а узгоджувальними і 
заохочувальними засобами органів державної влади. 
При цьому до цієї діяльності залучаються громадянські 
інституції, організації підприємців насамперед щодо 
утвердження зрозумілих та прозорих правил гри на рин-
ку, закріплення чесних ділових звичаїв.  

Підтримка конкуренції пов’язана з таким процесом, 
як адвокатування конкуренції. Адвокатування конкуре-
нції – це набір видів діяльності конкурентних органів 
держави, які спрямовані на зміцнення конкурентного 
середовища підприємницької діяльності за допомогою 
використання механізмів, які прямо не належать до сис-
теми примусу щодо дотримання встановлення правил і 
орієнтовані переважно на усвідомлення суб’єктами гос-
подарювання вигід конкуренції, в т.ч. й унаслідок впли-
ву на інші державні організації21. Адвокатування конку-
ренції побудовано не на примусі, а на переконанні та 
інформуванні. У кінцевому підсумку йдеться про ство-
рення і розвиток особливої конкурентної культури у 
підприємницькому середовищі22.  

Захист конкуренції – це комплекс, як правило, пра-
вових засобів, які реалізуються в діяльності антимоно-
польних органів, спрямованих на виявлення, розсліду-
вання та запобігання правопорушень, на захист та 
відновлення законних інтересів та прав учасників рин-
ку, що можуть виникати внаслідок порушення правил 
конкуренції, притягнення до відповідальності осіб, 
винних у порушенні конкурентного законодавства, а 
також у забезпеченні режиму попереднього контролю 
за формуванням структури ринків23. Захист конкурен-
ції передбачає протидію певним негативним щодо кон-

                                                                 
19 Великий тлумачний словник сучасної української 
мови. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. – С. 1181.  
20 Там же. – С. 785.  
21 Див.: Advocacy and Competition Policy. International Compe-
tition Network // ICN`s Conference, Naples, Italy, 2002. – P. 25. 
22 Див.: Шаститко А., Авдашева С. Адвокатирование 
конкуренции как часть конкурентной политики // Воп-
росы экономики. – 2005. – №12. – С. 116–117.  
23 Закон України "Про захист економічної конкуренції". 
Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами 
конкуренції Євпропейського Союзу. – К.: Альфа-Прайм, 
2006. – С. 21.  



 

23 

куренції факторам, явищам, запобігання їм та їхнє усу-
нення. Тому засоби державного впливу, які забезпечу-
ють захист конкуренції мають контрольно-обмежу-
вальну природу24.  

Обмеження інституціонального монополізму не мо-
же не мати своєю кінцевою метою забезпечення ефекти-
вної конкуренції25. Під ефективною конкуренцією, як 
правило, розуміють такі ринкові умови, за яких "фірми 
перебувають під розумно допустимим рівнем конкурен-
тного тиску з боку наявних та потенційних конкурентів 
та споживачів, а роль держави полягає у тому, щоб 
забезпечити наявність такого тиску на ринку"26. Виді-
лення поняття "ефективної конкуренції" дозволяє поз-
бутися в теорії обмеженостей поділу конкуренції на 
досконалу та недосконалу складові. Як довів час, дос-
конала конкуренція – це абстракція, якої реально не 
існує. Отже, ефективна конкуренція – це поняття, яке 
виникло внаслідок усвідомлення того, що досконалої 
конкуренції на практиці не існує і тому теорії, які ґру-
нтуються на ній, не є надійним підґрунтям для прове-
дення конкурентної політики. Антимонопольні органи 
в країнах світу в процесі реалізації конкурентної полі-
тики користуються тим чи тим варіантом трактування 
поняття ефективної конкуренції27. 

Поняття ефективної конкуренції випливає із концеп-
ції так званих "змагальних ринків" (Contestable markets). 
Згідно з цією концепцією об’єктивно існує стимул до 
оптимального розподілу ресурсів на ринку, який є зма-
гальним. Основною характеристикою змагального рин-
ку є наявність вільного вступу на нього і безвитратного 
виходу. При цьому змагальний ринок необов’язково є 
ринком із досконалою конкуренцією. В умовах ефекти-
вної конкуренції на змагальному ринку суб’єкти госпо-
дарювання повинні будуть завжди діяти так, начебто на 
цьому ринку існує значна конкуренція28.  

Параметри ефективної конкуренції можна спрогно-
зувати після аналізу ринкової структури, базових умов 
поведінки підприємств (фірм). Ефективна конкуренція 
повинна випливати із раціональної ринкової та ефектив-
ної поведінки підприємств (фірм). При високому рівні 
концентрації капіталу можливості свідомого впливу 
підприємств (фірм) на ринок істотно збільшуються. Під-
приємствам (компаніям) у цих умовах легше усвідом-
лювати взаємну залежність та йти на співробітництво 
(узгоджені дії). 

У країнах ЄС широко використовується поняття 
"обмежувальна ділова практика" – ОДП (Restrictive 
Business Practice – RBP), – під яким розуміється поведі-
нка чи дія окремих фірм або форми і методи господар-

                                                                 
24 Див.: Талах В.М. Напрями та пріоритети наукових роз-
робок з питань антимонопольно-конкурентної політики 
// Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та прак-
тика. Зб. наук. праць. Вип. 2. – К.: Фенікс, 2007. – С. 39.  
25 Див., наприклад: Черненко С.О. Конкуренція та ефек-
тивність товарних ринків в Україні. – К.: КНТЕУ, 
2006. – С. 28.  
26 Див.: Bishop S, Walker M. The Economics of EC 
Competition Law: Concepts, Application and Measure-
men. – London: Sweet and Maxwell, 2002. – P. 32–37. 
27 Экономика предприятия. Конкурентное право и поли-
тика поощрения конкуренции. Толковый словарь: англо-
русский. – М.: Весь мир, 1997. – С. 106.  
28 Див.: Baumol W.J., Panzar J., Willig R.: Contestable 
Markets and Theory of Industry Structure. – N.Y., 1982. – 
Р. 21–25; Baumol W.J. Contestable Markets: An Uprising in 
the Theory of Industry Structure // American Economic 
Review. – 1982. – March. – P. 1–15.  

ської взаємодії групи фірм, які шляхом зловживання 
своїм панівним становищем на ринку обмежують кон-
куренцію, не допускаючи або витісняючи з ринку своїх 
конкурентів, істотно обмежуючи чи навіть повністю 
виключаючи для них можливість здіснення конкурент-
ної діяльності29. Щодо предмета нашого дослідження, то 
особливе значення має групова ОДП, яка передбачає 
проведення компаніями колективних чи узгоджених дій.  

В останні роки Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) посилив контроль за здійсненням антиконку-
рентних узгоджених дій вітчизняних суб’єктів госпо-
дарювання.  

Як видно з табл. 1, кількість справ щодо запобігання, 
виявлення та припинення антиконкурентних узгодже-
них дій суб’єктів госоподарювання, які завершені АМ-
КУ, у 2007 р. збільшилася більше ніж удвічі порівняно із 
попереднім роком. Однак у цілому частка справ АМКУ 
про узгоджені дії суб’єктів господарювання залишається 
дуже малою (за останні п’ять років – лише 3,0 відсотка). 
Із числа виявлених і припинених випадків антиконкуре-
нтних узгоджених дій 62 відсотків стосувалися встанов-
лення цін, що є закономірним за умов постійних цінових 
збурень на вітчизняних товарних ринках.  

Наведемо деякі конкретні приклади із практики дія-
льності АМКУ щодо захисту конкуренції на ринках пали-
вно-енергетичного комплексу. У 2007 р. за антиконкурен-
тні узгоджені дії було притягнуто до відповідальності 
ЗАТ "Укргаз-Енерго" та НАК "Нафтогаз України". Ними 
було укладено договори, що встановлювали виключне 
коло суб’єктів господарювання, яким "Нафтогаз України" 
міг продавати газ, придбаний в "Укргаз-Енерго". АМКУ 
застосував штрафні санкції у розмірі 904,5 тис грн до 
тридцяти двох вугільних підприємств та чотирьох енерго-
генеруючих компаній (ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Захі-
денерго", ВАТ "Центренерго", та ВАТ "Донбасенерго"), 
які ще у 2003 р. уклали угоду, згідно з якою стався розпо-
діл джерел постачання вугілля продукції вугледобувних 
підприємств за асортиментом, обсягам її реалізації та 
придбання. Крім того, угода передбачала встановлення 
єдиних цін на закупівлю енергогенеруючими компаніями 
продукції у вуглевидобувних підприємств. Як наслідок, 
електрогенеруючі компанії позбавили себе можливості 
самостійно обирати постачальників і умови поставок 
сировини, а вуглевидобувні – вільно виходити на ринок. 
Узгодженна поведінка компаній охопила майже 80 відсо-
тків ринку та створила умови для підвищення ціни на цю 
продукцію. АМКУ притягнув до відповідальності дев’ять 
енергокомпаній (ДП "НАЕК "Енергоатом", ВАТ "УкрГід-
роенерго", ДП "Укренерговугілля", ВАТ "ДЕК "Центре-
нерго", ВАТ "Західенерго", ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ 
"Волиньобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", та ЗАТ 
"А.Е.С. Київобленерго"), які у 2005 р. таким чином узго-
дили дії щодо порядку врахування обсягів накопичення 
вугілля "газової" групи, яке використовується під час 
виробництва електроенергії, що призвело до створення 
переваг для енергокомпаній, блоки яких працюють на 
вугілля "антрацитової" групи над компаніями, чиї енерго-
блоки працюють на вугіллі "газової" групи.  

У табл. 2 відбито, що із 12 справ у 2007 р., за якими 
АМКУ застосовано штрафи в розмірі понад 100 тис. грн, 
п’ять справ припадало на порушення у вигляді антикон-
курентних узгоджених дій суб’єктів господарювання (це 
становить 26,5% загальної суми накладених штрафів).  
                                                                 
29 Див.: Герчикова И.Н. Регулирование предприниматель-
ской деятельности: государственное и межфирменное. – 
М.: Консалтбанкир, 2002. – С. 472–473.  
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Таблиця 1 
Кількість справ, завершених АМКУ із визнанням вчинення порушень у 2003–2007 рр. 

Роки 2003 2004 2005 2007 За весь час 
Кіл-сть У % Кіл-сть У % Кіл-сть У % Кіл-сть У % Кіл-сть У % 

Разом  996 100,0 1090 100,0 1004 100,0 1417 100,0 5673 100,0 
Узгоджені дії суб’єктів 
господарювання  

36 3,6 20 1,8 18 1,8 65 4,6 170 3,0 

Зловживання моно-
польним (доміную-
чим становищем) 

410 41,2 456 41,8 401 39,9 547 38,6 2236 39,4 

Інші 550 55,2 614 56,4 585 58,3 805 56,8 3267 57,6 
Джерело: Звіт Антимонопольного комітету України за 2007 рік // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету 
України. – 2008. – № 1. – С. 23.  

Таблиця 2 
Найбільші штрафи, накладені АМКУ на суб’єктів господарювання,  

що здійснювали антиконкурентні узгоджені дії у 2007 р. 
Порушники Ринки, на яких мало місце  

порушення 
Розмір штрафу,  

тис. грн 
40 спиртових заводів  Етиловий спирт (загальнодержавний) 1314,2 
ВАТ "Дніпроенерго",  
ВАТ "Західенерго",  
ВАТ "Центренерго", та  
ВАТ "Донбасенерго"  
та 32 вугледобувні компанії 

Енергетичне вугілля 
(загальнодержавний) 914,5 

НАК "Нафтогаз України",  
ЗАТ "Укргаз-Енерго"  

Природний газ 
(загальнодержавний) 600,0 

ДП "НАЕК "Енергоатом",  
ВАТ "УкрГідроенерго",  
ДП "Укренерговугілля",  
ВАТ "ДЕК "Центренерго",  
ВАТ "Західенерго",  
ВАТ "Дніпроенерго",  
ВАТ "Волиньобленерго",  
ВАТ "Дніпрообленерго", та  
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

Електрична енергія 
(загальнодержавний) 415,0 

ТОВ "Свіспан Лімітед",  
ТОВ "ЛК Інтерплит Надвірна", 
ТОВ "Промбудсервіс",  
ТОВ "Плитсервіс" 

Деревостружкові плити ламіновані 
(загальнодержавний) 300,0 

Джерело: Звіт Антимонопольного комітету України за 2007 рік // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету 
України. – 2008. – № 1. – С. 9.  

Необхідність регулювання товарних ринків зумовлює 
важливість участі держави в процесі сприяння конкуренції, 
розробки системи цільових настанов і засобів їх здійснення, 
тобто розробки державної конкурентної політики. Кон-
курентна політика є комплексом заходів, спрямованих, з 
одного боку, на попередження, обмеження та припинен-
ня зловживань ринковою владою; з іншого – на підтри-
мку й стимулювання конкуренції.  

Зміст сучасної конкурентної політики визначається ха-
рактером наявної в економіці конкуренції. У сучасних умо-
вах конкурентна політика стає більш гнучкою, повсюдно 
спостерігається відхід від принципу "букви закону", пере-
важає розгляд справ на основі "духу закону" з урахуванням 
усіх моментів розвитку ринку. Основним методом конку-
рентної політики стає забезпечення рівних умов конкурен-
ції, зниження бар’єрів входу на ринки, передусім шляхом 
забезпечення недискримінаційного доступу до ресурсів30. 

З точки зору правил конкурентної політики, важливим 
є виділення в законодавстві двох категорій правових при-
писів. Норми першої категорії мають превентивний харак-
тер. Наприклад, щодо регулювання узгоджених дій вони 
полягають у тому, що суб’єкти господарювання мають 
повідомляти АМКУ про свої угоди, рішення та інші форми 
погодженої поведінки, якщо вони бажають отримати на 

                                                                 
30 Див.: Конкурентоспроможність національної економі-
ки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 
2005. – С. 63.  

них дозвіл. Норми другої категорії мають іншу мету. Вони 
спрямовані на виправлення конкурентної ситуації на това-
рному ринку, де конкуренція відсутня або послаблена через 
зловживання економічною владою внаслідок здійснення 
антиконкурентних узгоджених дій31.  

У нинішніх умовах після рішення АМКУ порушники, 
як правило, не визнають свої неправомірні дії і зверта-
ються до суду. Судова тяганина, застосування механізму 
банкрутства підприємств-порушників знижує ефектив-
ність відповідних санкцій, що має негативні наслідки для 
розвитку товарних ринків. Нині вітчизняні суди не спро-
можні швидко та ефективно доводити порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції.  

Отже, очевидно, що відправною точкою інституційного 
підходу до сутності конкуренції та монополізму має бути 
новий погляд на природу конкурентних відносин у сучас-
ній українській економіці. Неврахування нових тенденцій у 
рамках традиційної конкурентної політики неминуче буде 
призводити до періодичних кризових явищ на товарних 
ринках. Розуміння нових реалій вимагає формування кон-
курентної політики, реалістичної як за метою, так і за вико-
ристовуваними інструментами, які дедалі більше мають 
набувати інституційно-поведінковий характер.  

                                                                 
31 Закон України "Про захист економічної конкуренції". 
Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами 
конкуренції Європейськог Союзу. – К.: Альфа-Прайм, 
2006. – С. 104.  
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Трансформація економіки України передбачає ради-
кальні інституційні зміни у системі політичних, право-
вих, економічних і соціальних відносин. Взаємозв’язок 
між політикою і економікою сьогодні визнається біль-
шістю аналітиків. У середині 1980-х років поступово 
перейшли від визнання важливості політичних і еконо-
мічних детермінант державної політики до їх пояснення 
як цілісності1. Найскладнішим завданням економічної 
політики держави є формування адекватної до ринкової 
економіки поведінки людини, яке потребує врахування 
економічної культури, традицій, звичаїв, національної 
ментальності. Типи інституційних змін можна розділити 
на: 1) інкрементні – за рахунок закріплення неформаль-
них правил, норм, інститутів у відносно невеликих гру-
пах, які об’єднані родинними зв’язками; 2) еволюційні – 
закріплення неформальної практики як загальноприйня-
тої у формальних інститутах; 3) революційні – екзогенне 
запозичення інститутів, або їхній імпорт2. Впроваджен-
ня таких інституційних змін залежить від наявного ін-
ституційного середовища: соціального, економічного, 
технологічного, політичного. Надзвичайно важливою 
є структура адміністративного апарату, що втілює 
обрану економічну політику, оскільки він, як правило, 
має власні, відокремлені від державних, інтереси. Наяв-
ність зазначених інтересів у структурі ієрархії державної 
влади може перешкоджати втіленню економічної полі-
тики і суттєво спотворити очікувані результати.  

Суб’єктом інституційних змін є держава, яка їх іні-
ціює, визначає їх мету та завдання. Держава є своєрідним 
інститутом, який має змогу створювати нові інститути: 
надавати форми легітимності тим нормам і правилам, які 
найбільше відповідають її інтересам3. Крім того, держава 
є інститутом розвинутого типу, оскільки характеризуєть-
ся територією з нацією, яка має свої національні інтереси, 
що координуються правовими нормами. Вона покликана 
координувати ієрархічні вертикальні зв’язки між соціально-
економічними інститутами. Інституційна місія держави 
має прояв у наданні громадянам особливого економіко-
правового статусу свободи та їх залученні до сфери сус-
пільної відповідальності4. Така місія реалізується через 
економічні, політичні, ідеологічні, законодавчі функції. 
Через засоби економічної політики держава формує ін-
                                                                 
1 Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політи-
ки: цикли та підсистема політики: Пер. з англ. О.Рябо-
ва. – Львів: Кальварія, 2004 – С. 123. 
2 Див.: Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Мурадов А.А. 
Институциональные особенности распределения дохо-
дов в переходной экономике [Електронний ресурс]. – 
Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2000. – Доступно з: 
http://ie.boom. ru/Book/Content.htm 
3 Яременко О. Л. Механизмы институциональных изме-
нений // Институцинальная архитектоника и динамика 
экономических преобразований / Под ред. д-ра экон. 
наук А.А.Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – С. 95.  
4 Див.: Гриценко Е.А. Институциональная миссия госу-
дарства в трансформационной экономике // Институци-
нальная архитектоника и динамика экономических пре-
образований / Под ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. – 
Х.: Форт, 2008. – С. 172–173.  

ституційну структуру економіки. Зокрема, на такий ас-
пект діяльності держави звертає увагу О. Головінов: 
"Держава повинна забезпечувати інституціональну і пра-
вову структуру економіки і усувати так звані недоскона-
лості ринку"5. Доповнюючи фізичні та технологічні об-
меження, на яких наголошує традиційна неокласична 
економічна теорія, обмеженнями, що пов’язані з інсти-
туційною структурою суспільства, сучасний інституціо-
налізм дозволяє спрогнозувати якісні характеристики 
інституційних змін. Це набуває особливої актуальності в умо-
вах трансформаційних змін економічної системи України 
на шляху її входження до європейської спільноти. 

Під інституційною структурою ми будемо розумі-
ти певний впорядкований набір інститутів, які через 
систему координації економічної поведінки визначають 
обмеження для суб’єктів господарювання. Інституційна 
структура економіки є результатом тривалого еволю-
ційного відбору, у якому адаптація до умов зовнішнього 
середовища оптимізується самою структурою. Від-
мінною рисою економічних систем різних рівнів (сім’я, 
підприємство, національна економіка) є стаціонар-
ність, що ґрунтується на здатності підтримувати гомео-
статичну рівновагу, яка встановлює її динамічну відно-
сну сталість складу і властивостей.  

Методологія вивчення інституційної структури еко-
номіки базується на засадах структурно-функціональної 
парадигми, яка розглядає суспільство як складну систе-
му, окремі частини якої узгоджено функціонують для 
забезпечення єдності і стабільності. Інституційна струк-
тура характеризується відносною стійкістю щодо ви-
кликів зовнішнього середовища Трансформаційні зміни 
мають упорядкувати способи і напрями адаптації вста-
новлених норм поведінки, які характеризують зазначену 
структуру, до властивостей зовнішніх систем. 

Інститут можна пояснити через розмежування функцій 
і правил. Економічна політика, яка є функцією держави 
і здійснюється нею як суб’єктом економічної системи, ви-
окремлюється з неї і набуває рис окремого інституту. Крім 
того, економічну політику слід розглядати як підсистему 
державної політики. Томас Дай вважає, що носієм здійс-
нення державної політики є влада, і, в найпростішому ро-
зумінні, державна політика є вибором влади застосувати 
певний тип дії. Натомість Вільям Дженкінс визначає дер-
жавну політику як "набір взаємопов’язаних рішень, прийн-
ятих суб’єктом політики чи їх групою для вибору цілей та 
засобів їх досягнення" і розглядає її як процес6.  

Теорії державної політики можна умовно поділити 
на індуктивні та дедуктивні7. Дедуктивні теорії викори-
стовують відносно невелику кількість умовно універса-
льних базових постулатів, а індуктивні – спостереження 
за окремими явищами і процесами з метою створення 
узагальнень та теоретичних принципів. До дедуктивних 
теорій, залежно від базової одиниці аналізу (особистість, 
група, організація), належать: теорія суспільного вибо-
                                                                 
5 Головінов О.М. Держава у ринковому середовищі: питан-
ня теорії: Монографія. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С. 70. 
6 Говлет М., Рамеш М. – С.13–14. 
7 Там само. – С. 28. 
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ру, класова теорія та неоінституціоналізм. Індуктивні 
теорії за самою своєю природою менше піддаються кла-
сифікації, ніж дедуктивні теорії, і часто не мають уніфі-
кованого набору теоретичних суджень. Серед них, з 
огляду на базову одиницю аналізу, виділяють: теорію 
економіки достатку (добробуту), плюралізм (корпора-
тизм), державництво.  

Теорія суспільного вибору вивчає інституційне сере-
довище діяльності індивідів і організацій у суспільному 
секторі і є логічною основою для теорії економічної 
політики8. Економічна політика є процесом складної 
взаємодії політичних, ідеологічних та економічних ін-
ститутів, тому є ускладненою для аналізу. Дослідники 
переважно зосереджуються на пошуку детермінант, 
змісті, впливі та наслідках економічної політики. Теорія 
суспільного вибору використовує принцип раціональної 
поведінки індивіда, властивий неокласичній економіці, 
для дослідження політичної поведінки. На думку 
Дж.Б’юкенена, відмінність між процесом індивідуаль-
ного вибору та соціальною структурою ринку спричи-
нила поділ теоретичних понять: "ринок" та "економіка". 
Ринок означав процес обміну товарів, а метою економі-
ки мала б стати максимізація суспільного багатства. 
Тому проблема ефективного розміщення суспільних 
ресурсів тривалий час розглядалась відірвано від проце-
су реалізації індивідуального вибору9. 

Вказану теорію використовували Ентоні Доунс для 
дослідження поведінки виборців, структури та інститу-
тів влади (включаючи бюрократію)10, Гаррі Беккер для 
аналізу взаємозв’язків між політичною та економічною 
системами11, Рональд Коуз для дослідження природи 
індивідуальної та колективної поведінки в умовах при-
йняття рішення12 та інші. 

Прихильники теорії суспільного вибору розглядають 
творення економічної політики просто як поступове 
розширення державного постачання товарів і послуг для 
населення. На їхню думку, суспільні інститути є достат-
ньо залежними від уподобань особистостей, тому їхня 
природа не може бути довговічною і мати наскрізний 
вплив на державну політику. Існує потреба у такій струк-
турі інститутів, яка б стримувала ті інтереси збільшення 
вигоди окремих осіб, що мають негативний вплив на 
суспільство. Отже, завданням є встановлення такого 
політичного порядку, у якому поведінка, що обумовлена 
власним інтересом учасників була б замінена діями зад-
ля суспільного блага.  

Ієрархічна структура державного управління не мо-
же скористатися перевагами організаційної структури 
приватних фірм з причин недостатнього контролю за її 
функціонуванням, слабкої конкуренції та засилля бюро-
кратії. Зважаючи на сказане, теоретики суспільного ви-
бору прагнуть обмежити економічні функції держави та 
діяльність інститутів влади. Таким чином, зазначена 
теорія, попри заяви прихильників щодо її "позитивізму", 
                                                                 
8 Нуреев Р.М. Введение. Эволюция институциональной 
теории // Постсоветский институционализм: Моногра-
фия / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. – Донецк: 
Каштан, 2005. – С. 22–24. 
9 Бьюккенен Дж. Конституция экономической политики 
// Вопросы экономики. – 1994. – № 6. 
10 Downs Anthony. An Economic Theory of Democracy – 
New York: Harper, 1957; Inside Bureaucracy – New York: 
Harper and Row, 1967. 
11 Becker Gary S. Competition and Democracy // Journal of 
Law and Economics 1 (1958) – P. 105–109.  
12 Coase R.H. The Problem of Social Cost // Journal of Law 
and Economics 3 (1960) – P. 1–44. 

є виражено нормативною і доповнює ортодоксальний 
лібералізм в економічній думці. Логічним завершенням 
теорії суспільного вибору є зосередження на проблемах 
неспроможності держави (уряду) забезпечити ефектив-
ний розподіл та використання суспільних ресурсів.  

Теорія суспільного вибору була своєрідною реакці-
єю на поширення індуктивної теорії економіки достат-
ку (добробуту), яка постала в теоретичній боротьбі з 
ліберальними доктринами. Теорія економіки достатку 
базується на ідеї, що "через ринкові механізми у виро-
бленні найбільш соціального рішення слід покладатися 
на індивідуумів"13. Проте ринки демонструють свою 
неспроможність в ефективному використанні ресурсів, 
а отже, політичні інститути покликані вдосконалювати 
ринковий механізм. Основи економіки достатку були 
розроблені у праці Альфреда С.Пігу "Економіка доб-
робуту"14. До основних типів провалу ринку дослідни-
ки як правило зараховують: наявність природних мо-
нополій, недостатність поінформованості у споживача 
(інвестора) для прийняття раціонального рішення; зов-
нішні впливи; нерегульоване використання багатств у 
спільній власності; негативні побічні ефекти агресив-
ної конкурентної боротьби. 

За виправлення "провалів" ринку несуть відповіда-
льність інститути влади. Прихильники теорії економіки 
достатку пропонують для їхнього знешкодження вико-
ристовувати економічний метод аналізу витрат-при-
бутків замість формальної ринкової угоди, або встанов-
лення оптимуму за критерієм Парето (чи за більш 
сучасною його інтерпретацією – критерієм Калдора). 
Проте владні інститути не завжди спроможні подолати 
ці "провали" ринкового механізму, а навпаки – збіль-
шують його неефективність. Це трапляється, наприклад, 
тоді, коли інститут, який покликаний служити держав-
ним інтересам, трансформується організаційно в інсти-
тут із власними інтересами, або у разі невідповідності 
природи прибутків (з податків і загальних джерел) і 
видатків (для власних потреб) інститутів влади. На 
жаль, у практичному втіленні економічної політики 
інститути державної влади надзвичайно рідко узгоджу-
ють свої дії з моделями прихильників теорії економічно-
го достатку. Натомість економічна політика перебуває 
під значним впливом не стільки ефективної доцільності, 
скільки дії політичних інститутів. 

Щодо класової теорії, то її основні постулати добре 
відомі на пострадянському просторі. Вони добре репре-
зентовані у творчості Карла Маркса. Кожен спосіб ви-
робництва розвиває двополюсну класову структуру, яка 
складається з тих, хто володіє засобами виробництва і 
тих, хто має працювати на їх власників. Вони конфлік-
тують у боротьбі за політичну і економічну владу. Кла-
сові теорії пояснюють державну політику через доміну-
вання інтересів владного класу. Згідно з К.Марксом, 
держава є інструментом у руках капіталістів, який вони 
використовують для збереження соціально-економічної 
системи, яка забезпечує їм створення "додаткової варто-
сті" за рахунок робітничого класу. Проте до цього часу 
існують проблеми у визначенні поняття "класу", відно-
син між "надбудовою" і "базисом" у соціально-еконо-
мічній системі суспільства. Спосіб виробництва та 
пов’язані з ним виробничі відносини не можуть самоту-
жки без інституту держави визначати надбудову, оскі-
льки функція держави є визначальною у формуванні 
                                                                 
13 Говлет М., Рамеш М. – С. 38. 
14 Див.: Pigou A.. Economics of Welfare. – London: Mac-
millan, 1920. 
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способу виробництва. Сьогодні навіть прихильники 
марксизму використовують економічний детермінізм 
класового аналізу переважно з онтологічної точки зору. 

Доктрина плюралізму вперше була висловлена Ар-
туром Бентлі у 1908 р.15. Індуктивні теорії плюралізму 
наголошують на первинності інтересів груп у політич-
ному процесі. Державна політика є нічим іншим як зма-
ганням та співпрацею між групами, що намагаються 
підтримати інтереси своїх членів. Сьогодні послідовни-
ки плюралізму не заперечують відмінності в економіч-
ній та політичній силі окремих угруповань. Чарльз Лінд-
болм стверджував, що одна з груп бізнесу є сильнішою 
і впливовішою за інші з двох причин: "По-перше, владі в 
капіталістичному суспільстві потрібна квітуча економі-
ка заради обслуговування основи для прибутків від по-
датків, які використовувалися для різних програм та для 
власного переобрання. … По-друге, в капіталістичному 
суспільстві є розділення між державним і приватним 
секторами бізнесу, перший із яких є під контролем дер-
жави, а в другому домінує ринок. Домінування ринку у 
приватному секторі надає йому привілейованого стано-
вища в порівнянні з іншими групами"16. Теорія плюралі-
зму традиційно ігнорує роль держави у втіленні еконо-
мічної політики, яка може мати власні, відмінні від 
приватного бізнесу, інтереси. У зазначеній теорії не 
відводиться також місця проблемі впливу ідеології на 
втручання держави в економічні процеси.  

Якщо теорія плюралізму була поширеною в основ-
ному в США, то в Європі індуктивні теорії, які базують-
ся на групі як одиниці аналізу, набули корпоративних 
форм. Згідно з теорією корпоратизму державна політи-
ка є результатом взаємодії між державою та визнаними 
нею групами. Взаємодія між групами інституйована в 
рамках держави і опосередкована нею. Міхаель Говлет 
та Магадеван Рамеш вважають, що теорія корпоратизму 
має певні проблеми: "По-перше, це описова категорія 
певного типу угоди між державою та суспільством (як у 
Швеції та Австрії), а не загальне пояснення того, що 
робить влада. … По-друге, теорія мало розвиває наше 
розуміння процесів державної політики, навіть у так 
званих корпоратистських державах. … Третє – теорія не 
містить чіткого розуміння навіть своєї фундаментальної 
одиниці аналізу – групи інтересів. … Четверте – за цією 
теорією відносна важливість груп у політиці залишаєть-
ся незрозумілою"17. Незважаючи на сказане вище, до-
сить позитивним у теорії корпоратизму є наголос на 
важливості інституційованої структури зв’язків між 
державою та громадами у суспільстві.  

Базовою одиницею для аналізу в неоінституціоналі-
змі, який визнає вирішальну роль інститутів у громадсь-
кому житті, є "згода" між особами в рамках інституту. 
Неоінституціоналісти вивчають політологічні, соціальні, 
правові проблеми, використовуючи методи неокласич-
ної економічної теорії. Неоінституціоналізм є дедуктив-
ною теорією, оскільки прямує від загальних принципів 
неокласичної теорії до пояснення конкретних явищ і 
процесів суспільного життя18. Прихильники напряму 
критикують традиційну неокласичну теорію за відхід від 
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Chicago: University of Chicago Press, 1908. 
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принципу "методологічного індивідуалізму", згідно з 
яким основними одиницями соціального процесу висту-
пають не групи чи організації, а індивіди. Такі колекти-
вні інститути, як фірма чи держава, не можуть самостій-
но існувати, окремо від існування своїх членів. Отже, 
соціально-економічні інститути можна пояснювати з 
точки зору цілеспрямованої поведінки індивідуальних 
агентів. Проте інститути не завжди є результатом усві-
домленого планування, а можуть виникати цілком спон-
танно, як результат взаємодії індивідів на шляху реалі-
зації своїх цілей. 

Становлення нового інституціоналізму тісно пов’я-
зане з іменем Рональда Коуза, який пов’язав важливість 
різнотипних інститутів від величини трансакційних ви-
трат. Ринок та ієрархія ("бюрократія") – це два великих 
суспільних інститути, що можуть ефективно впливати 
на вартість трансакційних витрат. Згідно з Дагласом 
Нортом, рушійною силою інституційних змін є праг-
нення індивідів мінімізувати трансакційні витрати, що 
забезпечує ефективність діяльності інститутів. Проте 
тривале існування неефективних інститутів наштовхну-
ло його на думку щодо важливості неформальних норм і 
"згод", які є результатом попереднього суспільного роз-
витку. Своєрідність культурного середовища є суттєвим 
фактором, що впливає на інституційний та економічний 
розвиток19. 

Нова інституційна теорія по-новому поставила за-
вдання нормативного аналізу: оцінка наявних інститутів 
повинна відбуватися шляхом порівняння не з ідеальни-
ми конструкціями, а з альтернативами, що мають прак-
тичну реалізацію. Порівняльно-інституційна перспекти-
ва дозволила переоцінити традиційні форми державного 
втручання в економіку. Проте можна погодитися з 
Х.Ляйнпольдом, що, незважаючи на поліпшення рівня 
знань про вибір і вплив інститутів на життя суспільства, 
"розробки позитивної інституційної економіки до цього 
часу мали лише обмежене впровадження в нормативній, 
тобто у пропозиціях для практичної реалізації політики 
господарського порядку"20.  

Значний внесок у розвиток сучасної теорії економі-
чної політики здійснив голландський економіст Ян Тін-
берген у працях: "Теорія економічної політики"(1952) та 
"Економічна політика: принципи та мета" (1956). Розроб-
ка економічної політики (див. рис. 1) повинна опиратися 
на дві теореми, сформульовані Я.Тінбергеном: 

Теорема І. Кількість інструментів економічної полі-
тики повинна відповідати кількості поставлених цілей. 

Теорема ІІ. Для досягнення мети необхідно обрати 
відносно найбільш ефективні інструменти21. 

В останні десятиліття спостерігається тенденція до 
скорочення одночасно сформульованих цілей економіч-
ної політики, що, зокрема, можна пояснити вивіреним 
економічною практикою розподілом функцій між рин-
ком та державою. Обмежена кількість цілей сприяє 
зменшенню суперечностей між цілями та засобами їх 
досягнення. 

З огляду важливості формування ефективної інсти-
туційної структури для забезпечення економічного роз-

                                                                 
19 Див.: Ляйнпольд Х. Новая институциональная экономика 
// Анализ экономических систем: основные понятия теории 
хозяйственного порядка и политической экономии / Под 
общ. ред. А.Шюллера и Х.Г.Крюссельберга: Пер с нем. – 
М.: ЗАО "Издательство Экономика", 2006. – С. 166–168. 
20 Там само. – С. 168 
21 Histoire des pensées économiques: les contemporains / Col-
lection dirigée par Alain Gélédan – Paris: Sirey, 1988 – P. 270. 
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витку, доцільно звернути увагу на пояснення її місця в 
контексті неоінституційної доктрини. Інституційний 
аналіз досліджує відносини між інститутами (формаль-
ними і традиційними), які зв’язують разом компоненти 
держави і структурують їх ставлення до суспільства; 
наголошує на відносному характері інститутів, на методі 
за допомогою якого вони структурують взаємодію між 
окремими особами. На думку Стівена Краснера, інсти-
туціоналізм розглядає "тривалі структури інститутів як 
будівельні блоки суспільного та політичного життя. 
Переваги, спроможності та самовизначення окремих 
осіб обумовлюються цими інституційними структура-
ми"22. Таким чином, інститути обумовлюють поведінку 
індивідів, впливаючи на їхній вибір через формальні і 
неформальні обмеження в процесі вирішення проблеми.  

 
Рисунок. Сучасна техніка економічної політики  

за Яном Тінбергеном 
Держава може або стимулювати створення ефектив-

ної ринкової інституційної структури, або, через інер-
ційність, утримувати структури, які підтримують транс-
акційні витрати на достатньо високому рівні. Коли 
інституційна структура перебуває на стадії трансформа-
ції, то стійкість інститутів, що зайняті її формуванням, 
буде залежати від порівняльної ефективності альтерна-
тивних способів координації господарської діяльності.  

На вибір економічної політики держави впливатимуть 
конкретні історичні умови та інституційна метаконкуре-
нція (конкуренція інститутів), яка з’ясовує рівень ефекти-
вності механізмів координації. Держава має зберегти за 
собою право основного інституційного новатора з метою 
виявлення та інтеграції суспільних переваг. 

Саме інститутам і, в першу чергу, економічній по-
літиці держави, належить сформувати структуру для 
обміну, що визначає трансформаційні і трансакційні 
витрати. Успішність інституційної структури визна-
чають: мотивація економічних суб’єктів, складність 
середовища, здатність його ефективно адаптувати (ви-
користовувати і впорядковувати) для досягнення поста-
вленої мети. Механізм формування інституційної стру-
ктури має передбачати спеціальний аналіз 1) внутріш-
ніх механізмів функціонування і зміни економічної 
системи; 2) взаємодії між суб’єктами системи. Це дозво-
лить адекватно відстежити ефективність впровадження 
інституційних змін.  

У державах з трансформаційною економікою неефе-
ктивність інститутів часто пов’язана з високим рівнем 
витрат на трансформацію застарілих інституційних 
структур, сформованих під дією попередньої економіч-
ної політики та спонтанного еволюційного відбору 
найефективніших інститутів. Україна сьогодні не має 
впорядкованої і стійкої інституційної структури, адеква-
тної механізму ринкової координації, отже, використо-
вувати методи державного регулювання прямої і непря-

                                                                 
22 Цит. за: Говлет М., Рамеш М. – С. 37. 

мої дії слід обережно. Інституційна структура економіки 
України містить не тільки інститути ринкового порядку, 
тому різні типи економічної координації конфліктують 
між собою. Надмірна опіка з боку держави формотвор-
чих інституційних процесів негативно впливає на їхні 
темпи і якість. Парадокс у тому, що державне втручання 
здійснюється, оскільки не спрацьовують ринкові меха-
нізми, а останні не можуть ефективно функціонувати 
через відсутність необхідної інституційної структури. 
В період трансформації економіки України економічна 
політика держави у першу чергу має бути спрямованою 
на створення сприятливих умов для становлення інсти-
тутів, тобто для ефективної інституційної структури. 

Гіперболізація повноважень і функцій держави, яка 
побудована на ідеології примату держави над інтереса-
ми соціуму, ізоляціонізм та пострадянський патерналізм 
можуть виступати стримуючими факторами формуван-
ня нової інституційної структури економіки.  

Інституційні зміни в процесі довготривалого економіч-
ного розвитку, згідно з данським дослідником Борном Йон-
соном можуть відбуватися за трьома сценаріями: 1) зміна 
технології, потреб і переваг у суспільстві може вимагати 
певної інституційної адаптації; 2) повільні зміни інститу-
тів, що запізнюються до нових викликів координації та 
інтеграції; 3) визнання взаємної незалежності інституцій-
них і технологічних змін, коли жоден з названих процесів 
не відіграє провідної ролі. О.Яременко зауважує, що не 
завжди інституційні зміни відстають від технологічних. 
Інколи, навіть, інституційні інновації мають попереджаль-
ний характер, стимулюючи технологічний розвиток, і ви-
ступають як фактор економічного зростання23.  

Органічною складовою моделювання української еко-
номічної перспективи є формування нової економічної мен-
тальності, яка є вихідним неформальним інститутом в інсти-
туційній структурі. Саме на її основі формується вся система 
базових і компліментарних інститутів, зокрема й інституту 
власності. Історично сформовану індивідуальну і суспільну 
економічну свідомість втілюють основні структурні елемен-
ти економічної ментальності (економічної культури) соціу-
му: 1) цінності, мотиви, норми, зразки, табу економічної 
поведінки і соціальної взаємодії у галузі господарської дія-
льності; 2) мотиваційні стимули до праці й багатства; 3) уяв-
лення щодо прийнятності і привабливості організаційних 
форм господарської життєдіяльності; 4) стереотипи спожи-
вання; 5) рівень сприйняття зарубіжного досвіду24.  

Отже, при формуванні нової інституційної структу-
ри економіки творцям економічної політики слід забез-
печити: 1) чітке визначення цілей економічної політики 
та їх пріоритетність у процесі реалізації; 2) розуміння 
економічними суб’єктами її вмотивованості; 3) фінансо-
ві ресурси для її впровадження; 4) встановлення чітких 
процедур, яких мають дотримуватися всі інститути, що 
покликані її впроваджувати; 5) виконання основного 
завдання розвиненим інститутом вищого порядку, який 
має відповідний досвід – державу.  

                                                                 
23 Див.: Яременко О.Л. Механизмы институциональных 
изменений // Институциональная архитектоника и ди-
намика экономических преобразований / Под ред. д-ра 
экон. наук А.А.Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – С. 96–97. 
24 Див.: Ле Гофф Ж. Ментальности: двусмысленная 
история // История ментальностей и историческая ан-
тропология: Зарубежные исследования в обзорах и ре-
фератах. – М., 1992; Гайдай Т. Роль неформальных ин-
ституций в экономической транзитологии // Наукові 
праці ДонНТУ. Серія економічна. – Вип. 31–2 (117). – 
Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С. 75–80. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ:  
ФАКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ 

Трансформационные преобразования в постсовет-
ских странах, затяжной экономический кризис в Япо-
нии, странах Латинской Америки стимулировали в 90-х 
годах ХХ века поиск, в глобальном масштабе, модели 
эффективной организации социально-экономического 
взаимодействия в обществе. Возрождается интерес к 
теоретическим наработкам "старого институционализ-
ма". Развивается сравнительный институциональный 
анализ экономических систем. Широкую известность и 
признание на постсоветском пространстве получают 
работы нобелевского лауреата по экономике Д.Норта1. 
Активно работают в этом направлении такие авторы, 
как Р.Уитли, Р.Доре, Д.Соскис и П.Холл, Р.Буайе, 
М.Альбер2 и многие другие. Оригинальные комплекс-
ные цивилизационные концепции институционального 
устройства экономических систем предложили россий-
ские исcледователи О.Бессонова и С.Кирдина3. 

Учѐные ставят перед собою задачу дать целостную 
характеристику институциональных систем, опереться 
на взаимосвязь и взаимозависимость отдельных их эле-

                                                           
1 См., напр.: Норт Д. Институты и экономический рост: 
историческое введение // THESIS. – 1993. – Т. 1. – Вып. 2. 
– С. 69–91; North, D.C. (1981), Structure and Change in 
Economic History. – NY: WW Norton&Company; Норт Д. 
Институты, институциональные изменения и функциони-
рование экономики. – М., 1997; Норт Д. Институты, 
идеология и эффективность экономики // От плана к рын-
ку: бАудущее посткоммунистических республик. – М., 
1993. – С. 307–319; Норт Д. Институциональные измене-
ния: рамки анализа. Доклад на конференции по пробле-
мам экономических реформ в России. Вашингтон, март 
1996 г. // Вопросы экономики. – 1997. – № 3. – С. 6–17.  
2 См., напр.: Whitley R. Business System and Organization-
al Capabilities. The Institutional Structuring of Competitive 
Competentences. – Oxford: Oxford University Press, 2007; 
Whitley R. Business Systems in East Asia: Firms, Markets 
and Societies. – London: SAGE, 1994; Changing Capital-
isms? Internationalism, Institutional Change, and Systems of 
Economic Organization / Ed. by R.Whitley. – Oxford: Ox-
ford University Press, 2005; Dore R.P. British Factory, Jap-
anese Factory: The Origins of National Diversity in Indus-
trial Relations. – Berkeley: University of California Press, 
1990; National Diversity and Global Capitalism / Ed. by 
R.P.Dore, S.Berger. – Cornell University Press, 1996; Hall 
P.A., Soskice D. Varieties of Capitalism: The Institutional 
Foundations of Comparative Advantage. – Oxford: Oxford 
University Press, 2001; Boyer R. Coherence. Diversity and 
the Evolution of Capitalism. The Institutional Complemen-
tarity Hypothesis // Evolutional and Institutional Economsc 
Reviev. – 2005. – Vol. 2. – N 1. – P. 43–80; Альбер М. Ка-
питализм против капитализма. – СПб, 1998.  
3 Бессонова О. Раздаточная экономика России: Эволю-
ция через трансформации. – М., 2006; Бессонова О. Тра-
ектории и современный вектор развития цивилизацион-
ной матрицы России // Мир России. – 2008. – № 2. – 
С. 108–138; Кирдина С. Институциональные матрицы и 
развитие России. – Новосибирск, 2001. 

ментов. Достигается понимание многообразия подобных 
отношений и, соответственно, высокая вероятность раз-
новекторности влияния на характер функционирования 
институтов и их изменение. 

Целью предлагаемой работы является изучение воз-
можных форм комплементарности взаимоотношений 
между институциональными компонентами различных 
вариантов экономических систем. 

Активное использование институциональная компле-
ментароность находит в концепциях О.Бессоновой и 
С.Кирдиной. Учѐные применяют диалектический метод 
исследования экономических систем. В основе концеп-
ций – противопоставление рыночной (У) и раздаточной (Х) 
институциональных матриц. Это порождает дуализм ин-
ститутов и соответствующих институциональных систем. 
Базисным институтам одной институциональной матрицы 
по своему сущностному содержанию оппонируют проти-
воположные базисные институты другой. Так, на уровне 
базисных экономических институтов в концепции С.Кир-
диной частной собственности противостоит общая, наѐм-
ному труду – служебный, конкуренции – координация, 
обмену – редистрибуция, прибыли – пропорциональность. 
Одновременно эти институты дополняют действие базис-
ных, в этом своѐм проявлении являются комплементарными.  

Комплементарные институты, согласно этой кон-
цепции, – институты, характерные для определѐнного 
типа институциональной матрицы, но действующие в 
государствах с иным, альтернативным типом институ-
циональной матрицы. Они дополняют действие базис-
ных (термин С.Кирдиной) институтов в тех случаях, 
когда те, по каким-либо причинам, не в состоянии эф-
фективно выполнять свои функции. Их действие подчи-
няется принципу доминантности. Действие комплемен-
тарных институтов усиливается в периоды кризисов, 
трансформационных преобразований4. 

В концепции О.Бессоновой проблема институцио-
нальной комплементарности рассматривается несколь-
ко по-иному. Автор выделяет глобальную цивилизаци-
онную матрицу, центральным элементом которой пред-
представляется институциональный архетип – "набор 
универсальных способов координации коллективной 
деятельности, "очищенных" от специфики историческо-
го времени и национальных особенностей народов"5. Он 
имеет дуальную природу и состоит из двух типов коор-
динации – рынка и раздатка, органично дополняющих 
друг друга. При этом отношения между ними строятся 
по принципу "доминантность – компенсаторность". 
Институты, противоположные доминирующим, выпол-
няют вспомогательную, компенсаторную роль. В реаль-
ных средах формируются обособленные и самодоста-
точные локальные институциональные матрицы. На 
этом уровне институциональный архетип воплощается в 
институциональном ядре, включающем базовые (термин 

                                                           
4 Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие 
России. – С. 269. 
5 Бессонова О. Раздаточная экономика России: Эволю-
ция через трансформации. – С. 111–112. 

http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22SAGE%22&hl=uk&source=gbs_summary_r
http://82.179.218.37:8100/db/msg/159822.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/49365.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/49365.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/316614.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/49577.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/49579.html
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О.Бессоновой) институты обмена (продажа/сдача, куп-
ля/раздача), собственности (частная/общественно-
служебная), сигнализации (прибыль/жалобы), формаци-
онного элемента (частный труд/служебный труд) и ком-
пенсаторного института (институт государственного 
регулирования и социального обеспечения/институт 
рыночной торговли и частного предпринимательства)6. 
Таким образом, в этой концепции фактически компле-
ментарность базовых оппозиционных институтов ры-
ночного и раздаточного типа реализуется не напрямую 
(как это предполагается в концепции С.Кирдиной), а за 
счѐт действия специфических компенсаторных институ-
тов (либо рыночной торговли и частного предпринима-
тельства, либо государственного регулирования и соци-
ального обеспечения). Мы имеем дело с ещѐ одним 
видом институциональной взаимосвязи.  

Попробуем, отталкиваясь от рассмотренных выше 
концепций институционального устройства основных 
цивилизационных моделей развития, дополненных ав-
тором, разобраться в возможных вариантах институцио-
нальной взаимосвязи и взаимозависимости (табл.)7. 

Прежде всего, рассмотрим институциональную ком-
плементарность на основании традиционного представ-
ления о комплементарности в экономике в целом. Оно 
предполагает, что изменение каких-либо характеристик 
одного экономического явления обусловливает измене-
ние характеристик другого (падение цены на один товар 
ведѐт к росту спроса на другой). На уровне институтов, к 
примеру, подобная связь может проявляться через взаим-
ную зависимость эффективности институтов, регулиру-
ющих рынки рабочей силы и рынки товаров и услуг. При 
этом с высокой долей уверенности можно предположить, 
что либерализация рынка труда способна повысить пре-
дельную эффективность действия институтов, обеспечи-
вающих дерегуляцию товарных рынков. И наоборот, ин-
ституциональная эффективность будет падать в случае 
внедрения институтов, противоположных по своему со-
держанию действующим на товарных рынках. 

Диалектический подход к институциональной компле-
ментарности составляет основу представленных ранее кон-
цепций институциональных матриц. Он предполагает выде-
ление оппозиционных групп институтов, отражающих 
специфику западной и восточной ИМ. При этом комплемен-
тарные институты дополняют, компенсируют действие ос-
новных, базисных, базовых институтов в случае, когда они в 
силу определѐнных причин не в состоянии эффективно вы-
полнять свои функции. По утверждению российских учѐ-

ных, роль комплементарных институтов возрастает в перио-
ды межформационных переходов, трансформационных 
преобразований, социальных катаклизмов, экономических 
кризисов. Так было в 1920-е годы, в период расцвета Новой 
экономической политики в СССР. Абсолютный контроль со 

                                                           
6 Там же. – С. 114. 
7 См.: Липов В.В. Міжнародна економіка: структурно-
цивілізаційні основи розвитку. – Харків, 2007; Липов 
В.В. Институциональная архитектоника и формирование 
СЭМ // Институциональная архитектоника и динамика 
экономических преобразований. – Харьков, 2008. – 
С. 854–885; Липов В.В. Религиозные ценности как фак-
тор формирования СЭМ // Экономический вестник Ро-
стовского государственного университета. – Т. 3. – 
2005. – № 3. – С. 57–73; Липов В.В. Институциональная 
составляющая СЭМ // Научные труды Донецкого наци-
онального технического университета. – Серия: эконо-
мическая. – 2005. – Вып. 89-1. – С. 112–118. 

стороны государства над стратегическими отраслями про-
мышленности дополнялся тогда расцветом мелкого бизнеса. 
Активная, аналогичная по сути, но противоположная по 
знаку политика проводилась и в США в период Великой 
депрессии. Безоговорочное признание рыночных принципов 
экономического устройства, прав частной собственности, 
свободы предпринимательства сочеталось с активным ис-
пользованием рычагов государственного регулирования.  

Ещѐ одним широко распространѐнным примером 
комплементарности институтов является институцио-
нальная когерентность (от лат. сohaerentia – сцепление, 
связь). Это понятие трактуется как "согласованное проте-
кание во времени нескольких колебательных или волно-
вых процессов, разность фаз которых постоянна, при 
наложении когерентные волны либо ослабляют, либо 
усиливают друг друга"8. Институциональная когерент-
ность предполагает совпадение существенной части 
условий, обеспечивающих возможности эффективного 
сосуществования различных групп институтов. В итоге 
они оказываются совместимы, благодаря взаимодействию 
возрастает их конечная результативность. Институцио-
нально-матричный подход позволяет представить модель 
подобной институциональной когерентности, охватыва-
ющую в рамках западной и восточной институциональ-
ных матриц группы идеологических, политических, пра-
вовых, экономических институтов (см. табл.). На уровне 
экономических институтов рыночной экономики ими 
будут частная собственность, наѐмный труд, частное 
предпринимательство, обмен (купля/продажа), прибыль, 
доминирование частных денег и финансов, конкуренция.  

Институциональная когерентность представляет 
пример горизонтальных связей между различными 
группами институтов (горизонтальная комплементар-
ность). Так, в приведѐнном ранее примере базисный 
институт частной собственности предполагает наличие 
отношений между независимыми экономическими 
субъектами или организациями по поводу прав владе-
ния, использования и распоряжения экономическим 
благами. Институт наѐмного труда – наличие отноше-
ний между работодателем и наѐмным работником, осно-
ванных на добровольном, на компенсационной основе, 
выполнении последним оговоренных трудовых функ-
ций. Частное предпринимательство предполагает воз-
можность инициативной, самостоятельной, осуществля-
емой на свой риск деятельности независимых 
экономических субъектов, направленной на системати-
ческое получение доходов. В результате взаимодействия 
с другими базисными экономическими институтами ры-
ночной экономики их эффективность возрастает. Анало-
гичным образом происходит с институтами раздаточной 
экономики. В то же время включение в институциональ-
ную систему институтов противоположной матрицы 
(например, институтов сдач/раздач, государственного 
предпринимательства, пропорциональности – в инсти-
туциональную систему, основанную на рыночных 
принципах) может не только дополнять действие базис-
ных институтов в ситуации, когда они в силу ряда при-
чин оказываются не в состоянии в полной мере обеспе-
чить потребности общества, но и вести к снижению 
эффективности функционирования этих институтов, 
системы в целом. Так, дефицит, порождаемый недостат-
ками социалистической системы планирования и управ-
ления экономикой страны, создавал условия для форми-
рования нелегальных рынков дефицитных товаров. 

                                                           
8 Словарь иностранных слов. – М, 1987. – С. 233.  
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Таблица 
Структура базисных институтов институциональных матриц (ИМ) 

Ценности 
Этосные, религиозные, морально-этические, эстетические, идеологические, правовые, политические, хозяйственные 

Субсидиарность как ценностное основание институ-
циональной системы западной ИМ, прежде всего, рели-

гиозные ценности протестантизма 

Коммунитарность как ценностное основание институ-
циональной системы восточной ИМ, прежде всего, рели-

гиозные ценности традиционных религий 
Идеологические институты 

Идеологический институт субсидиарности Идеологический институт коммунитарности 
Индивидуализм, приоритет интересов индивидуума перед 
общественными. Свобода. Общественный характер опре-
деления социальных приоритетов. Индивидуальный ха-

рактер выражения интересов. Стратификация 

Коллективизм, приоритет интересов общества перед ин-
дивидуальными. Порядок, характер взаимоотношений 

между субъектами определяет Центр. Социальные прио-
ритеты определяются Центром. Коллективный характер 

выражения интересов. Эгалитаризм 
Политические институты 

Федеративная политическая система Унитарная политическая система 
Федерация. Самоуправление и субсидиарность. Выбор-
ность. Многопартийность. Демократическое большин-

ство. Судебные споры 

Административно-территориальное государственное 
устройство. Иерархия во главе с Центром. Назначения. 

Однопартийность. Единогласие. Обращения по инстанци-
ям 

Правовые институты 
Правовые институты общего права Правовые институты романо-герман-ского права 

Прецедентное право. Суд – субъект законотворчества. Реше-
ние вырабатывает и принимает практик. Строится на прин-
ципах индивидуализма. Права гражданина выше интересов 
общества. Принцип деэтатизации – минимизация вмеша-

тельства общества в частную и деловую жизнь индивидов. 

Кодифицированное право. Парламент – субъект законотворче-
ства. Решение вырабатывает учѐный-теоретик, принимает – 
законодатель. Строится на принципах коллективизма. Права 

общества выше интересов индивида. Этатизм – допущение вме-
шательства общества в частную и деловую жизнь индивидов. 

Экономические институты 
Институты рыночной экономики Институты раздаточной экономики 

Частная собственность. Наѐмный труд. Частное предпри-
нимательство. Обмен (купля/продажа). Прибыль как кри-

терий успеха. Рост доли частных денег и финансов в 
обеспечении функционирования экономики. Конкуренция 

как основа успешного развития экономики 

Служебная, государственная, общенародная собственность. 
Служебный труд. Государственное планирование, управле-
ние, предпринимательство и контроль. Сдачи/раздачи. Кри-

терий справедливости – пропорциональность. Государ-
ственные деньги и финансы. Необходимость обеспечения 
единства общества исключает существование открытой 

конкуренции, координация, консерватизм  
 
На начальных этапах возникновение дефицита и воз-

можность получения рентного дохода было делом случая. 
Впоследствии создание дефицита с целью получения рент-
ного дохода превращается в управляемый процесс, ставит-
ся под контроль. Проникновение рыночных институтов в 
плановую экономику превращается в серьѐзный источник 
снижения еѐ эффективности9.  

Представленная в таблице модель институциональ-
ного устройства общества одновременно раскрывает как 
горизонтальный, так и вертикальный уровни институ-
циональной комплементарности. Вертикальный срез 
показан на рис. 1. 

 

                                                           
9 См.: Корнаи Я. Дефицит. – М., 1990. 

Рис. 1. Иерархическая структура  
институциональной системы 

Основополагающий уровень формирования верти-
кальной институциональной комплементарности со-
ставляют ценности – стабильные, объективируемые, 
субъективно-психологические, регулятивные внутрен-
ние отношения личности к окружающему миру, пред-
определяющие мировоззрение, нацеленность, характер и 
интенсивность еѐ экономической активности. Институ-
циональная иерархия как форма институциональной 
взаимосвязи подразумевает, что между ценностями, 
идеологическими, политическими, правовыми и эко-
номическими институтами существует причинная 
связь, предполагающая, что для эффективного функци-
онирования какого-либо экономического института 
необходимо его непротиворечивое сочетание с институ-
тами более высокого уровня. Так, коллективистским 
ценностным основаниям существования восточной ин-
ституциональной матрицы соответствуют идеологиче-
ские институты коллективизма, эгалитаризма, порядка. 
На уровне политических институтов коллективистские 
ценности закрепляются в институтах административно-
территориального устройства, назначений, общих со-
браний и единогласия, иерархической вертикали во гла-
ве с Центром, обращений по инстанциям. На уровне 
правовых институтов они отражаются в идеологии 
романо-германского права, основанной на принципах 
коллективизма, вторичности прав граждан перед права-
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ми общества, этатизма (допустимости вмешательства в 
личную жизнь граждан). Экономические институты 
закрепляют возможности осуществления коллективист-
ских ценностных ориентаций через институты служеб-
ной собственности, труда, государственного планирова-
ния, управления, предпринимательства и контроля, 
сдач/раздач, пропорциональности, государственных 
денег и финансов, устранения открытой конкуренции, 
координации, консерватизма.  

Описывают ли предложенные определения институ-
циональной комплементарности все возможные формы и 
результаты институционального взаимодействия? Конеч-
но же, нет. Современный французский экономист Р.Буайе 
при определении типов институционального взаимодей-
ствия (комплементарности) акцентирует внимание на 
особенностях отношений между экономическими инсти-
тутами, возникающих при этом. Учѐный особо выделяет 
такие составляющие понятия "институциональная ком-
плементарность", как совместимость, связность, по-
следовательность, дополнительность, супермодуляр-
ность, иерархичность, изоморфизм, кластеризация, 
коэволюция. Остановимся на них подробнее. 

Совместимость (compatibility), в отличие от инсти-
туциональной дополнительности, как простейший тип 
институциональной комплементарности, предполагает, 
что одновременное существование двух институтов 
возможно, допустимо. По нашему мнению, объяснить 
эту форму институциональных отношений проще, от-
талкиваясь от негативного определения. Два института 
совместимы, если в результате их объединения эффек-
тивность каждого из них возросла или осталась на 
прежнем уровне, в противоположном случае институты 
являются несовместимыми. К примеру, либеральные 
институты рынка труда вряд ли могут быть совместимы 
с накопительными корпоративными пенсионными си-
стемами, привязывающими работников к предприятию.  

Последовательность, связность (coherens) как 
форма институциональных отношений подразумева-
ет, что в результате объединения и взаимодействия 
двух институтов их эффективность возрастает. Уро-
вень взаимозависимости институтов оказывается вы-
ше, чем в первом случае. Однако, в отличие от инсти-
туциональной дополнительности, наличие отношений 
последовательности (связности) не означает, что по-
лученное улучшение институциональной эффектив-
ности является максимальным. Соответственно, связ-
ность как форма институциональных отношений 
занимает промежуточное место между совместимо-
стью и дополнительностью. Иллюстрацией подобного 
типа институциональной комплементарности, пожа-
луй, могут служить приведѐнные нами ранее примеры 
использования в периоды революционных преобразо-
ваний и экономических кризисов институтов проти-
воположных экономических матриц. Сложившиеся 
базисные экономические институты в определѐнный 
момент времени оказываются не в состоянии эффек-
тивно осуществлять необходимые для слаженной 
работы экономической системы задачи. В этой ситуа-
ции институты противоположной ИМ принимают на 
себя существенную часть регулирующих функций. 
Они оказываются встроенными, включѐнными в ин-
ституциональную систему, существующую на проти-
воположных принципах социальных отношений. 
Сфера их действия остаѐтся ограниченной лишь теми 
блоками социальных связей, где это противоречие 
минимизируется. Наличие противоречия с институ-

тами высшей иерархии снижает эффективность их 
действия. Можно предположить, что в перспективе 
спонтанно либо в результате целенаправленных дей-
ствий эти институты будут вытеснены институтами 
соответствующей ИМ.  

Дополнительность, или собственно комплемен-
тарность (complementarity), в узком понимании зна-
чения этого термина подразумевает, что суммарная 
эффективность в результате объединения двух инсти-
тутов оказывается выше, чем эффективность каждого 
из них, действующих самостоятельно. Действие по-
добного типа взаимосвязи предполагает, что в ре-
зультате объединения Парето-эффективность одного 
из элементов улучшилась. К примеру, жѐсткая де-
нежно-кредитная политика, проводимая консерватив-
но настроенным центральным банком, будет более 
эффективна в сочетании с малоподвижным, зарегули-
рованным рынком рабочей силы (европейский вари-
ант) в противовес более либеральным как финансовой 
политике, так и политике на рынках рабочей силы 
(американский вариант). 

Супермодулярность (supermodularity) как форма ин-
ституциональных отношений предполагает, что эффек-
тивность взаимодействия двух или более институтов 
выше, чем возможная эффективность любых других 
комбинаций институтов, включающих лишь часть из 
них. Примером может служить конвейерная форма ор-
ганизации производственного процесса. Последователь-
ная организация сборки сочетается с массовым произ-
водством стандартизованной продукции, сравнительно 
невысокими требованиями к качеству рабочей силы, 
допускающими возможность высокой еѐ текучести и 
умеренные требования к качеству продукции со сторо-
ны потребителей. 

Иерархическая (hierarchy) форма институциональной 
взаимосвязи подразумевает наличие отношений вклю-
чѐнности – подчинения, когда существование одного 
института возможно лишь при условии включения в него 
в качестве неотъемлемой составной части иного институ-
та, наличия определѐнного числа уровней соподчиненно-
сти между институтами. Пример институциональной 
иерархии демонстрирует модель институционального 
устройства общества (см. рис. 1). Иерархические отноше-
ния предполагают, что институты в рамках институцио-
нальной системы должны не только быть совместимы, но 
и находится в отношениях зависимости. Причѐм эта зави-
симость имеет ассиметричный характер. К примеру, раз-
витие акционерной формы собственности предполагает 
наличие частной собственности, акционерные общества 
более эффективно действуют в странах с доминировани-
ем общего права, институтов федеративной политической 
системы и основываются на идеологических институтах 
субсидиарности. С противоположной стороны, акционер-
ная форма собственности – следствие, а не причина суще-
ствования перечисленной последовательности институ-
циональных связей.  

В целом же в зависимости от интенсивности связи 
между указанными понятиями можно представить та-
ким образом (рис. 2).  

 
Рис. 2. Возрастание интенсивности форм  

институциональных отношений 
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Изоморфизм (Isomorfism) – специфический случай 
институциональной связности, предусматривающий, что 
два института изоморфны в случае, если существует 
некий общий принцип, согласно которому они оказы-
ваются эквивалентны. Примером институциональной 
изоморфности может быть рост внутрифирменной неза-
висимости в рамках крупных корпораций в форме со-
здания центров прибыльности как отражение общего 
принципа идеологии свободного рынка (на микро-
уровне) и институтов либеральной экономики (на мак-
роуровне). Соответственно, изоморфизм одновременно 
отражает отношения связанности и иерархичности, ко-
гда связанность на горизонтальном уровне отражает 
наличие общего института на более высоком иерархиче-
ском уровне. 

Кластеризация (Clastering) – ещѐ одна форма меж-
институциональных комплементарных отношений, 
отражающая сосуществование нескольких институтов 
в одном институциональном поле. Однако это вовсе 
не означает обязательного повышения эффективности 
какого-либо из них. Если институциональная связан-
ность подразумевает акцент на теоретическом обос-
новании определѐнных отношений между института-
ми, дедуктивный подход к изучению институтов, то 
кластеризация – явление, скорее, эмпирическое, кон-
статация того факта, что институты наблюдаются в 
одной институциональной среде – это уже индуктив-
ный подход.  

В идеале отслеживание обоих типов взаимосвязи 
способно привести к выявлению отношений институци-
ональной дополнительности. Отношения кластеризации 
предполагают высокую совместимость. Сочетание до-
полнительности, кластеризации и связности предусмат-
ривает большую долю уверенности в существовании 
целостного институционального комплекса. В то же 
время следует отметить различия между кластеризацией 
и дополнительностью. Кластеризация не предполагает 
(но и не исключает) наличие каких-либо связей между 
институтами, входящими в группу, причѐм связей, как 
усиливающих, так и ослабляющих эффективность их 
действия.  

Кластерные институциональные отношения, пожа-
луй, наиболее наглядно могут быть продемонстрирова-
ны в случае транснациональных корпораций. Перенося 
свою деятельность за границу, корпорации вынуждены 
вырывать принятие формы институциональной органи-
зации из соответствующего национального контекста. 
Соответственно, те корпоративные институты, которые 
порождаются отношениями, принятыми в данной ин-
ституциональной среде, но не имеют непосредственного 
отношения к выполнению конкретных функций, "оста-
ются дома". В то же время корпорация вынуждена заим-
ствовать в иной институциональной среде те институты, 
которые могут и не обеспечивать выполнение конкрет-
ных функций, но составляют часть данной националь-
ной институциональной среды. Так, японские корпора-
ции, перемещая свои филиалы за границу, отказываются 
не только от форм пожизненной занятости, но и от мно-
гих характерных для Японии форм отношений с по-
ставщиками, заказчиками, внутрифирменной иерархии, 
поощрения персонала.  

Коэволюция (Coevolution) – понятие, отражаю-
щее динамический аспект связей и отношений меж-
ду институтами. Оно предполагает параллельную 

эволюцию двух или нескольких институтов в про-
цессе исторического развития. Причѐм коэволюция 
может быть как планируемым, так и непреднаме-
ренным результатом развития. Примерами непред-
намеренной коэволюции могут быть эффекты зави-
симости пути развития, когда развитие новых 
институтов оказывается в прямой зависимости от 
сложившейся системы норм и правил и новые ин-
ституты отнюдь не всегда являются наиболее эф-
фективными. Их появление может быть обусловлено 
большей готовностью к восприятию. 

Причины возникновения институциональной ком-
плементарности можно свести к естественным, техни-
ческим и технологическим, плановым и организацион-
ным, функциональным.  

В первом случае институциональная комплементар-
ность обусловливается единством законов устройства 
мироздания (физических, химических, биологических, 
психологических, социологических, экономических), в 
которых человек осуществляет свою деятельность. Это 
единство выступает первоначальной предпосылкой бли-
зости социальных условий взаимодействия, единства и 
комплементарности соответствующих институтов. 

Технологическая комплементарность формируется 
под влиянием особенностей и требований, порождаемых 
развитием и совершенствованием используемых чело-
веком технологий. Примером могут служить развитие 
компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных технологий и соответствующих ин-
ституциональных систем социального, в том числе и 
экономического взаимодействия в обществе. Иной при-
мер – создание двигателя внутреннего сгорания, совер-
шенствование транспортных средств, формирование 
глобальной системы транспортных коммуникаций, рост 
цен на нефть и начало кардинального пересмотра основ 
международных энергетических отношений. 

Организационная, или плановая, комплементар-
ность представляется результатом развития технологий 
и продолжением технологической комплементарности. 
Так, создание конвейерного производства как институ-
циональной формы организации производственного 
процесса обусловлено необходимостью регулирования 
скорости движения конвейера с учѐтом, с одной сторо-
ны, технических возможностей оборудования, а с дру-
гой – навыками и возможностями персонала. Приме-
ром подобной институциональной комплементарности, 
необходимой при проведении современной экономиче-
ской политики, согласно Р.Буайе, может быть взаимо-
связь между независимостью центрального банка, ли-
беральным рынком труда и жѐстким контролем за 
дефицитными ресурсами. 

Функциональные истоки комплементарности про-
слеживаются в исходных установках на необходи-
мость взаимодополнения социальных ролей. Права 
собственности должны быть дополнены соответ-
ственной законодательной базой, сильным и незави-
симым правосудием. 

Процесс институциональных преобразований, ак-
тивного заимствования институтов рыночной эконо-
мики актуализирует задачу теоретических поисков в 
сфере институциональной теории. Особую значи-
мость в связи с этим приобретает исследование в 
сфере взаимоотношения и взаимодействия, компле-
ментарности институтов. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

По мере развития рыночных экономических процес-
сов становится актуальной и очевидной нехватка таких 
институтов, по принципам и правилам которых можно 
было бы регулировать эффективность всех субъектов 
микроуровня, ограничивать нарастающий монополизм 
большинства товарных рынков, сдерживать негативные 
последствия несбалансированности на макроуровне. 
Формирование институтов как правил рационального 
поведения всех субъектов в интересах целостного социу-
ма, а также выявление ограничений, адекватных законо-
мерностям общественного развития, даже поиск обще-
ственного интереса третьего участника в каждом акте 
купли-продажи, и, наконец, формирование ценностей и 
культуры разумного использования природных ресур-
сов – всѐ это связано с содержанием феномена производ-
ственной функции. Возможности производственной 
функции так многообразны, что это даѐт нам повод к 
рассмотрению образующих еѐ зависимостей в качестве 
самостоятельного социально-экономического института. 

Особенно актуально применение производственной 
функции к современным проблемам инновационного 
развития экономики. Внедрение инноваций в условиях 
рыночной экономики связано с главной особенностью 
инновационных товаров – сложностями в ценообразова-
нии, недостатком информации о величине общих издер-
жек производства и реализации товара, невозможностью 
точного определения затрат всех ресурсов. Методология 
теорий трудовой стоимости не позволяет оценить неве-
щественные факторы производства, которых в инноваци-
онных товарах как раз становится всѐ больше и больше, а 
подходы классического маржинализма относительно 
полезности товарных свойств не представляют реальных 
возможностей для ценообразования. 

В данной работе обращается внимание на новый 
смысл маржинализма, позволяющий иначе, чем принято 
традиционно, увидеть способы оценки всех вложенных в 
товар факторов производства, а также расширить пред-
ставления о ценообразовании на товары разных типов, 
созданные в условиях постиндустриальной экономики.  

Инновационные товары понимаются нами как това-
ры, в которых доля интеллектуального труда больше, 
чем доля материально-вещественного капитала, либо 
первая доля растѐт бóльшими темпами, с большей ско-
ростью, чем доля вещественно-сырьевых ресурсов.  

Разумеется, интеллектуальный труд так или иначе в 
производстве овеществляется в разных формах нематери-
альных активов, однако их происхождение связывается с 
целенаправленной умственно-познавательной и созна-
тельно преобразующей деятельностью человека и с ре-
зультатами интеллектуального творчества, которые сле-
дует отличать от информационных, рекламно-комму-
никационных, организационных продуктов человеческой 
деятельности. Не всѐ новое можно назвать инновацией, 
не всякие изменения делают товар и производство инно-
вационным, не каждая замена чего-либо иным обеспечи-
вает инновационное развитие экономики. Так, например, 
замена изношенного оборудования новыми экземплярами 
старого образца не создаѐт инновационный рост. А взлѐт 
цен на недвижимость, вызывая проблемы в общественном 
воспроизводстве, вряд ли даѐт инновационный стимул и 
положительно новое качество экономического роста. 

Ценообразование в условиях инновационного типа 
развития не просто остаѐтся наиболее непредсказуемым 
участком воспроизводственной цепочки, но и порождает 
новые болезненные проблемы. Например, по мере роста 
объѐма финансовых операций и видов финансовых 
услуг, особенно операций на фондовых, валютных, 
страховых, информационных, рекламных рынках, рын-
ках недвижимости, доля их издержек в цене каждого 
товара возрастает за счѐт отсутствия институтов, кото-
рые бы упорядочивали субъективные намерения и 
сдерживали запросы создателей таких услуг. И чем 
больше расширяются рынки неовеществлѐнных ресур-
сов, тем больше раскручивается инфляционная спираль, 
вызванная разрывом не просто между суммой цен това-
ров и массой денег в обороте, но, прежде всего, стреми-
тельно нарастающим разрывом между суммой товарных 
стоимостей и денежной массой.  

Любые услуги, тем более такие новые среди них то-
вары-услуги, как продажа правомочий, разрешений или 
прав доступа, продажа имиджа и репутации, в основе 
своей стоимости содержат неовеществлѐнные факторы, 
выражаемые в реализации усилий и действий продавца 
или потребителя. Продажа таких товаров сводится к 
передаче текущих или прежних усилий живого труда. 
Но как раз живой труд универсально измерить и одно-
родно оценить невозможно. 

Субъективные оценки живого труда в форме гонора-
ров или зарплат закладываются товаропроизводителем в 
цены инновационных товаров по правилам монополизма 
и затем бесконтрольно, фактически безгранично способ-
ствуют необузданному росту цен, за которым никогда не 
поспеет никакая денежная масса. Растущие цены товаров-
услуг в сочетании с нарастающими ограничениями при-
родно-сырьевых ресурсов наиболее мощно усиливают 
инфляционный рост в любой стране.  

Ограничить цены на услуги могла бы конкуренция и 
конкурентная борьба за потребителя, если бы рынки были 
совершенно конкурентные. Работает ли механизм конку-
ренции относительно ресурсов живого труда в процессе 
ценообразования на услуги? Можно прямо утверждать: 
нет. Потому что рынки услуг чрезвычайно дифференци-
рованы за счѐт специфических условий качества, они 
всегда монополизированы, а значит, механизм совершен-
ной конкуренции отсутствует. Эластичность на товары-
услуги низкая, в цене преобладают трансакционные и 
другие вменѐнные издержки, конкуренция получается 
монополистическая или олигополистическая, что суще-
ственно изменяет динамику товарного спроса. 

Есть ли выход в ситуации неминуемого и объектив-
ного роста цен на исчезающее природное сырьѐ и воз-
растающее предложение товаров-услуг постиндустри-
ального развития? Может ли общество сдержать 
неотвратимую инфляцию информационной эпохи?  

Для положительного ответа на эти вопросы предла-
гаем обратиться к маржинальной трактовке производ-
ственной функции (PF). С еѐ помощью попытаемся про-
анализировать способы оценки издержек производства 
через разграничение стоимости любого товара и его 
цены. Часто эти два понятия применяют как синонимы. 
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Однако каждое из них имеет реальный, а не только чи-
сто теоретически-абстрактный, собственный смысл и 
собственное проявление.  

В традициях трудовой теории стоимости принято 
считать цену денежной формой стоимости, а стоимость 
определять как совокупность общественно необходи-
мых затрат абстрактного труда. Но в реальном хозяй-
ствовании отделить цену от стоимости и показать гра-
ницу между ними не удавалось, посчитать количество 
абстрактного труда не получалось, выделить собственно 
абстрактный труд от конкретного не приходилось. Если 
форма неотделима, неразрывна, неотъемлема от сущно-
сти, тогда есть ли смысл различать цену и стоимость как 
два самостоятельных явления, а не как свойства одного 
явления? Где проходит между ними разница?  

Фактически в теории трудовой стоимости цена и 
стоимость сливаются как форма и содержание одного 
явления. В каноническом маржинализме вообще стои-
мость не выделяется, по сути, она оказывается вытес-
ненной предельными полезностями товаров. В ножни-
цах рыночного спроса-предложения для категории 
стоимости нет места. 

Однако, используя для экономического анализа дан-
ные современного бухгалтерского учѐта фирм и пред-
приятий, мы обратили внимание, что вся информация 
накапливается по последовательным периодам времени. 
Рассчитывая удельные величины затрат или доходов за 
тот или иной период функционирования конкретного 
производства, мы фактически в бухучѐте имеем дело с 
дополнительными величинами затрат или доходов на 
дополнительную единицу выпуска1. То есть в калькули-
ровании затрат на единицу товара любой экономист 
фактически работает с величинами первой производной 
функции, превращая явные затраты в полные маржи-
нальные издержки.  

Собирая такие данные на конкретном предприятии 
непрерывно за несколько последовательных периодов, 
можно построить кривую МС для этого предприятия и 
путѐм аппроксимации вычислить еѐ уравнение. Ту са-
мую кривую, которую так часто используют в учебни-
ках по микроэкономике, но никогда еѐ не строили для 
реальных производств. А ведь кривая МС, как убеждают 
те же учебники, даѐт много важнейшей информации для 
рыночного ценообразования2.  

Маржинализм обосновывает, что рыночное ценооб-
разование базируется на маржинальных издержках МС3. 
Хотя ни один учебник по ценообразованию не раскры-
вает методики такого расчѐта4.  

На самом деле, при нашем взгляде на природу бух-
галтерских данных о затратах, можно убедиться, что 
принцип реального ценообразования "удельные затраты 
плюс норма рентабельности" фактически означает расчѐ-

ты маржинальных издержек МС. Иначе говоря, цены 
действительно образуются по маржинальному принципу. 
Кривую МС действительно можно достоверно построить 
непосредственно из бухгалтерских данных предприятия. 

                                                                        
1 См.: Малахова Н.Б. Естественные монополии: сущ-
ность и институциональные механизмы государственно-
го регулирования. – Харьков, 2006.  
2 См.: Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика. – К.,1993.  
3 См.: Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – 2-е 
изд. – СПб, 2003.  
4 См.: Нэгл Т. Стратегия и тактика ценообразования. – 3-
е изд. – СПб, 2004.  

Но эти данные обычно принято было считать средними 
затратами и приписывать к средним издержкам АС. 

С точки зрения математики средние издержки АС для 
конкретного предприятия вычисляются иначе, чем пред-
ставлялось ранее. Зависимость между кривой средних 
величин и еѐ функцией первой производной для фикси-
рованного периода раскрывается во многих учебниках по 
математике5. Эта зависимость заключается в том, что в 
фиксированном периоде кривые МС и АС обязательно 
пересекаются в точке минимума кривой АС. Точка пере-
сечения этих двух функций в изучаемом интервале вре-
мени доказана нами как системная модель производ-
ственной функции конкретного производства 
обследуемого предприятия. При такой трактовке произ-
водственная функция предприятия имеет следующий вид: 
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Согласно теории производственной функции опреде-
лѐнного предприятия, кривая АС и точка еѐ пересечения с 
функцией МС рассчитываются из уравнения (1) маржи-
нальных издержек МС. Поэтому вся производственная 
функция представлена в виде системы из трѐх уравнений. 

Исходными данными в системной модели выступа-
ют удельные затраты хi на единицу выпускаемого товара 
за несколько непрерывных периодов наблюдения на 
конкретном производстве. Эти затраты привязаны к 
конкретным объѐмам выпуска, поэтому вводятся как 
независимые переменные с двумя параметрами, то есть 
вводятся точки в координатах (С,Q). Определяемыми, 
искомыми в этой системе уравнений выступают пара-
метры точки АС=МС, которые дают много важнейшей 
информации субъектам хозяйственного управления.  

В отличие от классических моделей производственной 
функции, в данном случае нам не нужно оговаривать усло-
вие частичного равновесия "ceteris paribus" и характер ли-
митационности или субституциональности факторов про-
изводства6. Ведь из бухгалтерских данных о фактических 
или прогнозируемых затратах, превращѐнных в полные 
издержки, мы получаем в универсальной денежной форме 
сумму всех факторов производства, а не только двух – ве-
щественного капитала и живого труда. В реальной практи-
ке хозяйствования факторы производства не имеют чѐткой 
границы дифференциации, разграничить их по отдельности 
невозможно. Например, куда отнести строительно-монтаж-
ные, проектно-конструкторские работы, финансовые услу-
ги, правомочия интеллектуальной собственности, другие 
состояния интеллектуального капитала? Поэтому, приводя 
все факторы производства к универсальному денежному 
виду, мы снимаем проблему абстрактно-теоретического 
варьирования одного фактора при неизменности всех 
остальных, то есть условие "ceteris paribus".  

Зачем понадобилось вводить новое толкование мар-
жинальных издержек МС, строить систему из трѐх 
уравнений для определения производственной функции 
и вообще разграничивать функцию МС и функцию АС? 

Во-первых, традиционный взгляд на способ расчѐта 
маржинальных издержек (а именно: МС= приращение 
затрат делили на приращение продукции в одном периоде 
по отношению к базовому или предыдущему периоду) 
                                                                        
5 См.: Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. 
Математические методы в экономике. – 4-е изд. – М., 2004. 
6 См.: Фандель Г. Теорія виробництва і витрат. – К., 2000.  
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приводил к многочисленным затруднениям. Вычисляя 
таким способом для данного производства значения мар-
жинальных величин за разные периоды (месяцы, кварта-
лы, годы), мы получали разные удельные затраты на еди-
ницу одной и той же продукции. Какие данные из них 
достоверные, а какие – нет, выбрать трудно.  

Во-вторых, при традиционном взгляде на МС неред-
ко получаются отрицательные значения, которые не 
соответствуют экономическому смыслу первой произ-
водной в производственных процессах. Из-за необрати-
мости времени и совокупного накопления объѐма вы-
пуска продукции первая производная отрицательной 
функцией здесь быть не может. Отрицательной может 
быть вторая производная, которую фактически всегда 
рассчитывали, когда применяли традиционный взгляд 
на способ расчѐта маржинальных величин. 

В-третьих, для традиционного расчѐта МС неясно, 
какие значения затрат следует брать: текущие (фиксиро-
ванные) или накопительные. Именно поэтому достовер-
но и непосредственно кривую первой производной по-
строить было невозможно. 

Предлагаемая система производственной функции (PF) 
из трѐх уравнений отличается от классических и инжини-
ринговых моделей по многим направлениям. Прежде 
всего, предложенная модель универсальна для всех типов 
производства и любых отраслей. В отличие от макроэко-
номической модели Кобба – Дугласа, она применима на 
микроуровне, то есть именно там, где создаются товары, в 
том числе инновационные. Суммирование издержек про-
изводства в одной отрасли или в одной стране позволяет 
перевести модель на макроуровень. 

Кроме того, в отличие от инжиниринговых и СЕЗ-
функций, системная модель (PF) имеет не технологиче-
ский, а финансово-экономический смысл и денежное изме-
рение, которое, естественно, имеет более универсальный 
спектр применения, чем натуральные показатели. 

К тому же в предложенной модели нет необходимо-
сти разграничивать факторы овеществлѐнного капитала 
К и живой труд L, которые в реальной жизни (и особен-
но по мере развития постиндустриальной экономики) 
невозможно разделить и обособленно измерить. В 
нашей модели производственной функции (PF) затраты 
всех факторов производства можно учесть в денежной 
форме, включая как материально-овеществлѐнные, так и 
невещественные (интеллектуальные, информационные, 
коммуникационные, организационные, т. п.), включая 
трансакционные и вменѐнные издержки. 

Наконец, как это выше представлено, предлагаемая 
системная модель производственной функции (PF) со-
храняет своѐ смысловое соответствие во всех трѐх фор-
мах: вербальной, математической, графической. Их со-
ответствие является дополнительным подтверждением 
достоверности предлагаемой модели и помогает исполь-
зовать еѐ в исследовании и описании экономических 
закономерностей поведения любого субъекта хозяйство-
вания, в том числе применяющего инновационные ре-
сурсы и создающего инновационные товары. 

Формы 
производ-
ственной 
функции 

Вербальная – это словами описанная зависи-
мость между определѐнной вариацией затрат  
и объѐмом выпуска товаров 
Формализованная – в виде мультипликативной 
или аддитивной математической модели 
Геометрическая – графики, в которых по оси абс-
цисс показаны объѐмы выпуска товаров в периодах 
времени ti, а по оси ординат – величины удельных 
издержек соответствующих периодов времени ti. 

Как зависимость между определѐнной вариацией за-
трат и объѐмом выпущенной продукции наша модель 
производственной функции показывает в точке пересе-
чения кривых АС=МС оптимальный объѐм выпуска для 
данного производства в исследуемом периоде. Как ма-
тематическая модель она показывает способы построе-
ния двух кривых и вычисления параметров точки их 
пересечения. Как графическая модель она даѐт возмож-
ность увидеть много важных соотношений и по-новому 
экономически интерпретировать функции цены, стои-
мости, полезности. 

Сейчас укоренилось одно из возможных представ-
лений о характере динамичности производственно-
экономических процессов. Оно связано с мифом, что 
непосредственные первичные фактические данные, 
которые собираются у субъектов хозяйствования, 
например, методами бухгалтерского учѐта, имеют пер-
вообразный характер, то есть находятся в первичное 
состояние, от которого можно рассчитать производные 
функции различных порядков. Сама непосредственная 
экономическая реальность первична, непосредственно 
описывающие еѐ бухгалтерские параметры якобы пер-
вородны, а все характеристики скоростей получаются 
путѐм математических преобразований. На самом деле 
динамичность производственно-экономических про-
цессов заключается в том, что наблюдения потоков 
затрат и результатов, собираемые бухгалтерским учѐ-

том, уже выступают характеристиками скорости изме-
нений. К первичным данным бухгалтерского учѐта 
чаще всего нужно относиться как к результатам произ-
водной функции, например, как к параметрам скоро-
стей изменений. Иными словами, первичные фактиче-
ские данные производственно-экономических процес-
сов уже есть результаты производных первого порядка, 
так как характеризуют скорости изменений в данном 
производстве. Последующие расчѐты величин рента-
бельности, ряда финансовых коэффициентов, темпов 
роста образуют вторую производную функцию в рас-
сматриваемом процессе производства, темпы приро-
ста – третью производную. 

Важным инструментом экономического анализа 
является категория эластичности, или чувствительно-
сти между причиной и следствием, выявленными в том 
или ином процессе. Эластичность как отношение вели-
чины изменения следствия (фактора зависимого, у2-у1) 
к величине изменяющейся причины (независимая пе-
ременная х2-х1) в производственных процессах есть 
вторая производная, взятая вне зависимости от раз-
мерности конкретных параметров причины и след-
ствия события.  

Почему такая интерпретация правомерна? Потому 
что в оценках реальных экономических процессов мы 
имеем дело с потоком накапливающихся данных об 
изменении факторов (ресурсов) производства и соответ-
ствующих результатов определѐнного процесса хозяй-
ствования. Только на стадии проектирования, планиро-
вания производства или по завершении его, то есть при 
полной амортизации первоначально инвестированного 
капитала (до начала или после полного окончания дви-
жения всех вложенных ресурсов, если это вообще мож-
но зафиксировать) можно рассчитать совокупные фи-
нансовые результаты по всему запасу затраченных 
средств и полученных результатов. Но в процессе осу-
ществления производства или обмена часто просто нет 
данных о точках начала и конца, а есть характеристики 
потоков. Для статического описания производства 
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должны быть известны начало и конец процесса в це-
лом. В то же время, в отличие от статики, динамика 
может характеризовать изменяющиеся свойства этого 
же процесс производства инструментами дифференци-
ального исчисления. Любая производственная система 
подобна движущемуся поезду, когда величины расстоя-
ния и времени движения от одной станции до другой 
(параметры в данный момент времени и в данной точке 
пространства) не всегда дают возможность указать, от-
куда началось движение, где и когда закончится, и тем 
более, сколько километров пройдено от начала маршру-
та. Искомые данные получают из сведений о маршруте 
в целом, то есть из системы статического описания за-
вершѐнного движения. Так и в производстве товаров. По 
данным притока и расхода вложенных в данное произ-
водство средств общую эффективность можно оценить, 
лишь зафиксировав начало и конец периода при помощи 
разностных уравнений. 

Если данные бухгалтерского учѐта о затратах и ре-
зультатах производства выступают первыми производ-
ными, то есть скоростями изменений, то почему скоро-
сти в экономических процессах не могут быть 
отрицательными величинами? В физическом смысле 
отрицательная скорость означала бы движение вспять, 
а кривая показывала бы убывание, например, убывание 
затрат или доходов. В экономических процессах про-
изводства (создания) товаров скорость движения за-
трат или доходов не может быть отрицательной. И вот 
почему. Во-первых, если бы это случилось, то либо в 
производство ресурсы не вкладываются, а изымаются, 
либо при затрате ресурсов труда, капитала, информа-
ции и т. д. ещѐ не произведенные товары изымаются из 
оборота. Другими словами, ресурсы тратятся не на 
создание, а на уничтожение не созданного товара. Та-
кое трудно вообразить. Во-вторых, даже при убыточ-
ном производстве затраты и величина объѐма выпуска 
положительны, а убыток образуется как разница между 
ценой реализации (доходом), с одной стороны, и вло-
женными ресурсами – другой. 

Убыточность – это характеристика, соответствую-
щая второй производной. Экономист всегда задаст во-
прос о причинах убытков, заинтересуется, кто их покро-
ет, возместит. Долгосрочное систематическое планово-
преднамеренное убыточное состояние производства 
возможно внутри предприятий и даже внутри отрасле-
вых рынков при перекрѐстном субсидировании, которые 
нередко имеют место во внутрифирменном планирова-
нии или планировании административно-централизо-
ванного типа, например, в советской системе при ком-

пенсации убытков от производства одного товара за 
счѐт доходов от другого. Так, искусственно конструиру-
ется ценовая пропорция и перераспределение доходов 
от грузовых и пассажирских перевозок внутри транс-
портного комплекса Украины. Перекрѐстное субсидиро-
вание может быть внутри производственных систем 
самых разнообразных товаров, например, образователь-
ных услуг, или внутри хлебозаводов в связи с выпуском 
социальных сортов хлебопродукции, внутри промыш-
ленных предприятий в связи с содержанием социальных 
объектов и т. д. Но и при субсидировании убыточности 
одних товаров за счѐт других нет отрицательных затрат 
или доходов, не имеет место состояние себестоимости в 
плоскости отрицательных значений.  

Укажем ещѐ один аргумент невозможности убыва-
ния МС. Он связан с законом убывающей отдачи фак-
торов производства. За счѐт роста производительности 
труда возможно перераспределение вложенных издер-
жек в пользу увеличения невещественных затрат. Рост 
производительности труда приводит к снижению мате-
риальных затрат на единицу продукции за счѐт боль-
шей скорости роста объѐма выпуска при росте сово-
купных затрат. Как правило, для повышения 
производительности труда необходимы дополнитель-
ные капиталовложения либо в виде технических 
средств, либо в виде интенсификации рабочей силы, 
замещающей материальные ресурсы. Инвестиции в 
капиталооснащение или квалификацию работников 
означают рост общих затрат, рост маржинальных из-
держек за счѐт невидимой, неосязаемой части невеще-
ственных ресурсов. Производство товара становится 
инновационным, поскольку изменяется структура из-
держек в пользу невещественных ресурсов. Однако 
рост маржинальных издержек при этом сохраняется и 
даже существенно усиливается по мере расширения 
сферы постиндустриальной экономики. Производи-
тельность труда растѐт при уменьшении веществен-
ных, а не общих издержек МС. Сокращение доли ве-
щественных затрат при этом не доказывает общее 
сокращение маржинальных издержек создания товара. 
Это ещѐ один аргумент в пользу того, что в реальной 
жизни маржинальные издержки (МС) не имеют тен-
денции убывания, а всегда растут.  

Как видим на рис. 1, для каждого товара, независимо 
от наличия или отсутствия аналогичных товаров других 
производителей, с помощью производственной функции 
можно рассчитать отдельно функцию цены МС, функ-
цию стоимости АС данного товара и, возможно, срав-
нить с функцией общественного спроса D=AR.  

 

Рис. 1. Функции цены, стоимости, полезности для обычных частных товаров 
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Для определения АС как общественно необходимых 
издержек производства и выпуска товара нет необходи-
мости сравнивать их с издержками производства у дру-
гих производителей отрасли, то есть определять ариф-
метические усреднѐнные значения, чтобы приписать их 
в качестве приемлемых для социума общественно необ-
ходимых затрат на данный товар. Тем более что в сфере 
услуг нередко из-за глубокой дифференциации каче-
ственных характеристик товара отраслевых конкурентов 
не бывает или в них нет необходимости.  

Можно ли установить средние издержки (АС) про-
изводства без наличия иных однородных производите-
лей? Оказывается, можно, и никакого парадокса нет, 
поскольку средние издержки АС имеют не среднеариф-
метическую основу, а интегрально среднюю природу. 
На рис. 2 особенно наглядно видны причины возникно-
вения кривой АС из геометрического сложения кривой 
первоначальных инвестиций основного капитала (AFC) 
и кривой переменных затрат (AVC) при инвестицион-
ном проектировании производства на весь период амор-
тизации основного капитала. Первоначальные инвести-
ции в расчѐте на единицу выпущенного товара (AFC), 
сложенные с удельными текущими (переменными AVC) 
расходами на эту же единицу товара, образуют кривую 
средних издержек АС. Из графика ясно, почему в ней 
образуется минимум.  

 
Рис. 2. Причины возникновения кривой АС  

как функции стоимости производства товара 
Причѐм в геометрическом месте глобальной кривой 

АС находятся все точки-минимумы АС краткосрочных 
периодов данного производства, что позволяет корректно 
сводить издержки АС кратких периодов в долгосрочный. 

С производственной функцией нередко связывали смысл 
закона отдачи от вложенного, затраченного капитала. 

В предложенной нами системной модели исходные 
точки регрессионного уравнения МС построены по 
удельным издержкам на единицу выпущенного товара. 
Однако возможно и обратное деление: объѐма выпущен-

ной продукции в каждом из последовательных периодов 
наблюдения на соответствующие затраты, переведѐнные 
в полные издержки. В случае арифметического деления 
объѐма продукции на затраченные в этом же периоде 
времени издержки получим производительную отдачу (в 
натуральном измерении) на каждую единицу вложенных 
средств. Эти данные можно использовать также для по-
строения исходного регрессионного уравнения. По эко-
номическому смыслу это есть величина, соответствую-
щая отдаче капитала и обратная маржинальным 
издержкам. Если же натуральные показатели выпуска 
товара заменить денежными показателями созданного в 
данном производстве результата, то получим закон дохо-
да в исследуемом производстве. Это знаменитый закон 
Тюрго, действие которого теперь можно проверять на 
реальных субъектах хозяйствования. 

На рис. 3 показаны два возможных варианта распо-
ложения точки пересечения АС=МС: слева пересечение 
кривых АС и МС для обычных товаров и справа – для 
инновационных. Инновации отличаются значительной 
долей интеллектуальных затрат, которая либо превыша-
ет долю вещественных затрат, либо имеет скорость ро-
ста больше, чем рост вещественных затрат. 

На рис. 3 видно, что точка пересечения АС и МС для 
обычных товаров находится под кривой общественного 
спроса D. Это означает, что стоимость обычных товаров 
ниже их рыночной цены Р.  

У инновационных товаров точка пересечения АС и МС 
и, соответственно, стоимость этих товаров значительно 
выше кривой общественного спроса D, что отражает факт 
включения в стоимость инновационных товаров значи-
тельной доли невещественных интеллектуальных усилий, 
которые очень трудно уловить в рыночной цене Р. 

Итак, производственная функция и точка АС=МС для 
инновационных товаров показывает превышение стоимо-
сти над рыночной ценой, что усложняет рыночное цено-
образование и показывает необходимость оценки альтер-
нативного возмещения невещественных издержек.  

PF расширяет наши представления об эффективно-
сти производства за счѐт включения издержек реализа-
ции и обращения правомочий собственности на товар, 
включения в них трансакционных и вменѐнных издер-
жек, а также за счѐт соединения в одной графической 
или математической модели интересов не только спро-
са и предложения, но и интересов рациональной алло-
кации общественных ресурсов. Установление оптиму-
ма общественно необходимых издержек, то есть ис-
пользование подхода, связанного с разграничением 
явлений цены и стоимости любого товара, возможно 
лишь на основе расчѐта PF данного предприятия или 
производства данного товара. 

 
Рис. 3. Слева пересечение АС и МС для обычных товаров, справа – для инновационных товаров 
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Фактически PF в виде системной модели является 
более точным критерием эффективности производства, 
учитывающим не только результаты деятельности това-
ропроизводителя в его собственных интересах, но и 
полезность данного хозяйствования для общества. Это 
особенно важно при использовании природных и инно-
вационных ресурсов, обладающих большой обществен-
ной значимостью и ограниченными возможностями 
воспроизводства. Природные и общественно значимые 
ресурсы либо несут побочные экстерналии выпуска, 
либо для воспроизводства нуждаются в очень больших 
затратах невещественного основного капитала. Не охва-
ченные институтами государственного регулирования 
формы неовеществлѐнного капитала в инновационных 
товарах создают угрозы бесконтрольного повышения 
цен и немонетарного роста инфляции. 

Что даѐт применение производственной функции в 
экономической теории и хозяйственной практике? 

 Мы убедились, что по данным бухучѐта конкретного 
предприятия можно построить кривые МС и АС для лю-
бого, а не только условно воображаемого предприятия. 

 Наряду с математическим и геометрическим мы уви-
дели экономический смысл производственной функции 
применительно к условиям конкретного предприятия.  

 Кривая МС отражает изменение цены выпускаемо-
го товара по мере наращивания масштабов производства 
и роста инфляции спроса на используемые ресурсы. В 
отличие от кривой МС, глобальная (долгосрочная) кри-
вая АС показывает тенденцию стоимости на товар дан-
ного производства в процессе полной амортизации пер-
воначально авансированного капитала. 

 Точка пересечения МС и АС является второй точ-
кой безубыточности производства и нужна для расчѐта 
всего совокупного объѐма выпуска товара, который 
можно получить от первоначально инвестированного 
капитала. Продолжение выпуска продукции после этого 
оптимума вызовет на предприятии издержки, растущие 
с большей скоростью, чем рост доходов, то есть произ-
водство будет неэффективным, а расходование ресур-
сов – нерациональным. 

 Наряду с принципом ценообразования по маржи-
нальным издержкам, который реально повсеместно при-
сутствует в хозяйственной практике, нами обнаружен 
другой, альтернативный принцип ценообразования – по 
средним издержкам АС, который может быть использо-
ван в интересах общества во многих случаях, например, 
в сдерживании инфляционного роста цен или при регу-
лировании цен монополистов. 

Что будет без применения системной модели произ-
водственной функции? 

1. По сей день в практике хозяйствования продолжа-
ется на микро- и макроуровнях применение такого кри-
терия экономической эффективности, как уровень рен-
табельности, который исключает интересы социума и 
разрушает экономическое равновесие в обществе. Без 
учѐта производственной функции PF данный совершен-
но не включает интересы социума, не позволяет увидеть 
противозатратный механизм ограничения издержек то-
варопроизводителя, особенно важных в условиях нарас-
тающей монополизации всех рынков по мере увеличе-
ния доли товаров постиндустриальной эпохи, то есть 
производства услуг, правомочий и человеческих спо-
собностей. В создании этих товаров доля невеществен-
ных факторов (живого труда, знаний, квалификации, 
конкретного индивидуального опыта людей, знаний и 
информации, обмена правами и действиями) значитель-

но возрастает, к тому же не поддаѐтся точному учѐту и 
измерению, подталкивая субъективные устремления к 
монополизму, а тем самым – к неумолимому росту цен и 
взвинчиванию инфляции. Для устранения этого эффекта 
невозможно обойтись, например, простым администра-
тивным введением ограничений на уровень рентабель-
ности. Ведь количественно неуловимой и легко расши-
ряемой является сама база затрат для применения того 
или иного процента рентабельности. 

2. В постиндустриальной экономике за счѐт роста 
доли и значения невещественных факторов производ-
ства будет неизбежно и неконтролируемо нарастать 
инфляция. Ограничить еѐ позволит применение PF. 

3. В национальной экономике Украины расширяется 
и доминирует такая форма организации товарных рын-
ков, как монополизм. Для его регулирования нужны не 
призывы к созданию конкуренции, а внедрение проти-
возатратного механизма на основе производственной 
функции PF. Устранить негативные последствия моно-
полизма можно не прибегая к искусственному созданию 
условий чистой, совершенной, справедливой конкурен-
ции. Ведь механизм такой конкуренции заключѐн в 
свойствах точки пересечения АС=МС. Следовательно, 
условия совершенной конкуренции можно смоделиро-
вать, рассчитать для субъектов, реально находящихся в 
несовершенно конкурентной среде. Пока же явлению 
конкуренции безосновательно приписывают всемогу-
щие свойства спонтанного равновесия, присущие со-
вершенной конкуренции, которой никогда и нигде не 
было. Как понятие совершенная конкуренция нужна 
только в качестве абстракции для теоретических по-
строений, реально же она не осуществима7. 

4. В создании услуг и правомочий объективный рост 
доли невещественных факторов неизбежно подталкива-
ет рост всех цен. Это означает, что в ходе развития ин-
формационной эпохи, интеллектуального производства 
и постиндустриальной экономики уже возникло немало 
не только технологических, техногенных, экологиче-
ских, но и экономических опасностей от распростране-
ния инноваций, причѐм эти негативы пока экономиче-
ской теории не обозначены. В первую очередь, это 
проблемы нарушения экономического равновесия и 
отсутствия необходимых институтов общественного 
регулирования инновационного развития. 

Опасность использования критерия эффективности 
производства без привлечения PF заключается также в 
том, что:  

– при неуправляемом развѐртывании инновацион-
ных рынков экономически подавляются интересы мно-
гих социально незащищѐнных (неплатѐжеспособных) 
слоѐв населения,  

– в результате нарушений экономических равнове-
сий усиливается социальная поляризация в обществе, 
нарастают социально-политические конфликты,  

– усиливается экологическая опасность несбаланси-
рованного расходования природных и общественных 
ресурсов, их бесконтрольное истощение,  

– подрывается экономическая и политическая стабиль-
ность каждой национальной общественной системы, а че-
рез процессы глобализации – и всего мирового сообщества.  

Без включения производственной функции PF в су-
ществующий критерий эффективности рыночного хо-
зяйствования оказывается, что интересы товаропроизво-

                                                                        
7 См.: Макконелл К.Р, Брю С.Л. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика. 
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дителей подавляют возможности общества и потребите-
лей, поскольку имеют все возможности интенсивно 
навязывать неконтролируемое, необузданное, ничем не 
ограниченное расширение выпуска одних благ в ущерб 
благам с позитивными общественными экстерналиями и 
коммерчески невыгодными для рынка эффектами. В 
таких случаях нарушается баланс необходимых для вос-
производства человека и социума ценностей и, в конеч-
ном счѐте, рушится равновесие товарных эквивалентов в 
ходе рыночного обмена.  

Теоретически ясно, что среди невещественных фак-
торов создания любых товаров-услуг, товаров-
правомочий, товаров-способностей резко возрастает 
доля живого труда, стоимость и цена которых трудно 
поддаѐтся количественному выражению, не определяет-
ся непосредственным образом и зачастую невольно ве-
дѐт к нарушению пропорций в эквивалентности обмена. 
Рыночный обмен не в состоянии уловить и зафиксиро-
вать общественно необходимые издержки живого труда. 
В современной хозяйственной практике они фиксиру-
ются субъективно, произвольно, чаще всего сугубо ин-
дивидуально, без общественно признанных и массово 
приемлемых норм, правил, стереотипов, алгоритмов. 
Вероятно, их невозможно непосредственно количе-
ственно измерить, но можно задействовать через опо-
средованные, непрямые методы вменѐнной оценки. Для 
измерения затрат живого труда в создании неовеществ-
лѐнных результатов пока ещѐ слишком мало специаль-
ных институтов косвенного (вменѐнного) измерения и 
количественной оценки неявных издержек. 

Доказательством того, что производственную функ-
цию следует относить к институтам, выступает тот факт, 
что в свойствах предложенной системной модели про-
изводственной функции (PF) выполняются три закона 
институциональной архитектоники. 

Во-первых, в нашей модели соблюдается закон рав-
новесия. В точке АС=МС уровень цены товара выступа-
ет промежуточным уровнем между ценой спроса 
(АR=МС) и ценой предложения (МС=МR). Это свиде-
тельствует об уравновешивании интерес двух сторон – 
продавца и покупателя – в третьей, независимой точке 
функции издержек. Каждый акт покупки товара означа-
ет достижение краткого равновесия в конкретном слу-
чае. Сумма всех покупок на данном товарном рынке в 
данный период – это равновесие в отрасли. Понятно, что 
интерес продавца – в максимизации прибыли от продаж. 
Интерес платѐжеспособного совокупного спроса – в 
получении максимальной полезности от товара. Равно-
весие между ними достигается в точке АС=МС. Соеди-
нение издержек предложения любого товаропроизводи-
теля на данном рынке с возможностями общественной 
аллокации ресурсов образует краткосрочное равновесие 
акта обмена в интересах системы более высокого поряд-
ка, то есть в интересах общества. Иначе говоря, меха-
низм АС=МС как точки равновесия опредмечивает ин-
терес социума как целостной организации. 

Во-вторых, выполняется закон усреднения. В каж-
дом зафиксированном периоде, наблюдая за издержками 
того или иного товара, видим, что движение МС сопро-
вождается соответствующей кривой АС, которая в дан-
ном периоде является единственной и отражает тот 
средний уровень издержек, который приходится на ин-
тегрально средние параметры, свойственные органиче-
скому строению данного производства в данном перио-
де. Эта средняя величина выступает одновременно 
параметром системы более высокого порядка. То есть в 

каждом акте товарного обмена функция АС отражает 
интерес общества к инновациям, ресурсам и получению 
количеств данного товара. 

Средние характеристики издержек неявные, они не 
видны при непосредственном наблюдении. Это инте-
гральные средние, связывающие любой акт обмена с 
системой следующего уровня. Получается, что усред-
нѐнность в издержках товаров обнаруживается лишь 
аналитически. В качестве института производственная 
функция PF позволяет упорядочить выгоды и затраты 
двух участников товарного обмена, вводя интерес тре-
тьей стороны. Для организованного порядка социум 
может ввести целеполагание в каждый акт товарного 
обмена – с помощью институционального закрепления 
производственной функции (PF). 

В-третьих, в нашей модели производственной функ-
ции подтверждается закон "золотого сечения". Для осу-
ществления этого закона проверим достаточные усло-
вия: с одной стороны, необходимо идентифицировать 
целостность, которая разделена на две неравные части, с 
другой – проверить, является ли целостность сопряжѐн-
но-входящей как составная часть в контекст более ши-
рокой системы.  

Для того чтобы целое, разделѐнное на части, каза-
лось прекрасным с точки зрения формы, между мень-
шей и большей частями должно быть то же самое отно-
шение, что и между большей частью с целым. В нашем 
случае каждый акт обмена выступает завершѐнным це-
лостным отношением микроуровня. Составными частя-
ми издержек, образующих равновесную цену, выступа-
ют материально-вещественные и неовеществлѐнные 
затраты всех ресурсов. Их соотношение может быть 
построено по золотой пропорции числа ψ=1,618. По-
скольку вещественные издержки явные, то по отноше-
нию к ним, согласно золотой пропорции, можно было 
бы вменить размер невещественных издержек в денеж-
ной форме и затем определить стоимость товара в де-
нежном выражении. 

Итак, маржинальный подход к применению произ-
водственной функции позволил обнаружить в его новой 
системной модели PF все признаки и свойства социально-
экономического института – и как общественно-необ-
ходимого правила экономического поведения всех субъ-
ектов хозяйствования, и как механизма регулирования 
общественных интересов, и как способа коллективного 
мышления народа, и как целенаправленного действия 
социума в целом. Как показали наши исследования, но-
вый смысл маржинализма позволяет разграничить и даже 
рассчитать стоимость товара наряду с его рыночной це-
ной и увидеть принципиальное отличие в этом вопросе 
обычных (частных) товаров от товаров инновационных, 
от товаров естественных монополий, наконец, от общих 
благ, неспособных превратиться в товары. Эти теоретиче-
ские положения существенно расширяют наши представ-
ления о рыночном ценообразовании и обосновывают 
возможности создания новых общественных институтов 
регулирования цен, инфляции, экономического поведения 
и экономического равновесия в обществе. 

Как норма и модель поведения в обществе, как об-
раз действий и мышления производственная функция 
ещѐ не известна субъектам хозяйствования. Но среди 
дорожных указательных знаков в развитии нынешних 
экономических процессов она способна объяснить 
механизм упорядочения рационального выбора и со-
гласование экономического поведения всех субъектов 
хозяйствования в интересах целостности. 
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ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЄРАРХІЧНИХ І МЕРЕЖЕВИХ  
СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ 

У загальному значенні під структурою (від лат. 
structura – будівля, розташування, порядок) розуміють 
сукупність сталих зв’язків об’єкта, що забезпечують 
його цілісність і тотожність самому собі, тобто збе-
реження основних властивостей за різних зовнішніх і 
внутрішніх змін. Якщо розглядати господарську систему 
суспільства як універсум – складний соціально-еконо-
мічний організм, що функціонує за законами біогеохімії, 
як буття соціально-економічного простору-часу, то його 
структура визначається умовами рівноважного функціо-
нування і сталого розвитку, а економічна цінність є гене-
тичним кодом (образом) цього буття. У процесі дослі-
дження проблем інституціональної архітектоніки ми 
з’ясували, що економічна цінність є економічним благом 
(умовою і результатом людської господарської діяльнос-
ті), що має певну корисну форму, виступає у процесі сус-
пільного обміну в потрійній визначеності вартості, грани-
чної корисності й ціни та відображає логікою своїх 
перетворених форм історичний процес формоутворення 
буття економічного простору-часу.  

Економічною цінністю у вузькому розумінні є інститут 
ціни, який відображає єдність відносин граничної корис-
ності та вартості в умовах економічного вибору, обумов-
леного відносинами обміну (х економічного блага А = у 
економічного блага В). Економічна цінність у широкому 
розумінні розгортається в генетичну конституцію (гено-
тип) соціально-економічної системи – ціннісний меха-
нізм, що забезпечує наступність її рівноважного функціо-
нування і сталого розвитку через відтворення і реалізацію 
єдиного "запису" економічної інформації на кожному з 
етапів суспільного вибору. 

За такого підходу розгортання генетичного коду (гене-
зи) господарської системи є результатом взаємодії її цінні-
сної спадковості та мінливості, традицій та новацій. Воно 
здійснюється через взаємоперетворення економічних 
зв’язків і відносин – трансформ економічної цінності, які 
відбивають взаємне перетікання буття економічного прос-
тору (граничної корисності) і часу (вартості), що забезпечує 
нерозривну єдність буття минулого, сьогодення і майбут-
нього (цілісність і тотожність) господарської системи-
універсуму постійним відтворенням механізмів транскрип-
ції та трансляції соціально-економічної інформації. 

Гармонійність функціонування і розвитку господар-
ської системи як універсуму (органічної структурованої 
цілісності) досягається через оптимальне сполучення 
механізмів самоорганізації й організації його складових – 
інститутів, найважливішим із яких є людина, творча осо-
бистість, що духовно відображає і діяльно відтворює ор-
ганічну єдність природних і соціальних життєвих начал. 
При цьому процеси господарської самоорганізації відтво-
рюють сукупність настанов, що відбивають закономірно-
сті функціонування буття економічного простору, які, 
своєю чергою, мають прообразом закони самоорганізації 
природних систем і властиві будь-яким формам життєдія-
льності. Ієрархія ранжує зазначену сукупність оцінюваль-
них настанов буття економічного простору в напрямку 
реалізації основної цільової функції господарської систе-
ми, перетворюючи всю різноманітність форм самооргані-

зації на органічну структуровану (упорядковану) ціліс-
ність, що розвивається в часі.  

Водночас форми владної ієрархії господарських 
зв’язків і відносин лише тоді забезпечують цілісність і 
гармонійність останніх як системи, коли відповідають їх 
природі, ґрунтуються на такій ієрархії цінностей, що 
спрямовує зусилля всіх господарських суб’єктів на реа-
лізацію блага. Саме такі ієрархічні форми відповідають 
щирій природі соціально-економічних інститутів. Спра-
вді, в перекладі з давньогрецької ієрархія трактується як 
"священна влада", яка забезпечує розташування частин 
або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого; 
тобто господарська ієрархія у згорнутому вигляді міс-
тить у собі як власне організацію, так і самоорганіза-
цію суспільної системи. 

Існує думка, що ієрархія як форма організації верти-
кальних відносин панування-підпорядкування і мережеві 
структури як спосіб самоорганізації горизонтальних 
зв’язків господарського обміну є невід’ємними атрибута-
ми соціальних систем і еволюціонують, видозмінюючись 
одночасно з ними. В широкому розумінні такий підхід 
забезпечує дослідження суті та співвідношення натураль-
ної й товарної форм організації суспільного господарства, 
простого і розширеного відтворення, планових і ринкових 
засад економічної діяльності, ієрархії зв’язків і відносин 
вартості та власності тощо. Водночас поняття "мереже-
ва економіка", "мережеві структури в економіці" почали 
найчастіше вживати в наукових і суспільних колах із 
другої половини 1990-х років у зв’язку із зростанням значу-
щості інформації як специфічного економічного ресурсу. 

Мережа – збірне поняття, що прийшло в економічну 
теорію, в суспільствознавство з математики, теорії інфор-
маційних систем, матричної алгебри, теорії мережевого 
планування й управління, геодезії, картографії та інших 
наук. Незважаючи на суперечливість трактувань цього 
поняття в сучасній мовній культурі, в цілому воно відби-
ває той факт, що система суспільного господарства пере-
буває на етапі другої (після формування буття ринкового 
простору) глобальної модифікації, пов’язаної з зароджен-
ням інформаційної економіки. Кризовий стан економічної 
науки є основною причиною її неуважності до стрімких 
змін у розвитку господарського соціуму на рубежі століть 
і тисячоліть. "Поняття інформації в "мейнстримі" якщо й 
не ігнорується зовсім, то відтиснуто на периферію. В 
цьому немає нічого дивного, якщо взяти до уваги базові 
гіпотези неокласичної теорії", – пише в цьому зв’язку 
Ж.Сапір. Інформаційна економіка частково одержала 
визнання в економічній науці, про що свідчать Нобелів-
ські премії 1982 року Дж.Стиглеру і 2001-го Дж.Стігліцю, 
Дж.Акерлофу й А.Спенсу. Проте і сьогодні актуальним є 
вислів Дж.Стиглера про те, що "інформація посідає лише 
жалюгідну халупу в місті економічної науки"1. 

Тим часом реальність мережевої економіки форму-
ється впродовж останніх 20 років, і закономірності її 
буття досліджують, переважно, представники соціології, 
історії, психології, фахівці в галузі комп’ютерних тех-
                                                                        
1 Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и 
ее границы // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 4.  
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нологій та інших сфер знання. Як правило, вони не ма-
ють інструментарію ціннісного економічного аналізу і 
не в змозі забезпечити адекватні економічні узагальнен-
ня, водночас їхні наробітки дозволяють зробити висно-
вок про те, що людство сьогодні перебуває на порозі 
глобального суспільного вибору, результати якого ви-
значать його історичну долю.  

Царство мережевої економіки формується комп’ю-
терними комунікаціями, що забезпечують не тільки пов-
сюдне поширення інформації, але й ув’язування життя в 
єдине ціле, пише А.Семенов, цитуючи К.Келлі. Мереже-
ва економіка є глобальною перебудовою нашого життя; 
у неї свої унікальні можливості й абсолютно нові прави-
ла. Ті, хто грають за ними, будуть процвітати, а ті, хто 
ігнорують, – загинуть2. Фахівці виокремлюють такі за-
кони мережевої економіки:  

1) закон комунікацій (усе з’єднується зі всім); 
2) закон повноти (цінність "мережевого продукту", 

на відміну від товару в ринковій економіці, визначається 
не рідкісністю і витратами праці, а можливостями кло-
нування і повсюдного поширення – "ефект факсу"); 

3) закон експонентного (нелінійного) економічного 
зростання (біологічне зростання в технологічній системі); 

4) закон переломних крапок у системі самопідтрим-
ки мережі: розмір мережі подвоюється кожні півроку; 

5) закон збільшення віддачі для суб’єкта (помилковий шлях 
у мережі обіцяє кращі перспективи, ніж бездіяльність); 

6) закон зворотного ціноутворення, так зване прави-
ло "ціна мінус" (ринкова ціна – прибуток = цільова собі-
вартість), відповідно до якого ціна одиниці "мережевого 
продукту" падає в разі підвищення його якості; 

7) закон економічної щедрості ("рухайся до безкош-
товного"): безперервне маніпулювання ціною на основ-
ний продукт і його товарні субститути і комплементи є 
необхідною передумовою успішного ведення бізнесу в 
мережевій економіці; 

8) закон уваги до інфраструктур ("нагодуй" мережу): 
в мережевій економіці чільне значення має не суб’єкт 
(людина, фірма, адміністративна одиниця, держава то-
що), а ресурсні, фінансові, інформаційні й інші потоки і 
функціональні зв’язки, що їх забезпечують; 

9) закон економічної відносності, що припускає стан 
тимчасової збитковості, неефективності бізнесу як необхідну 
передумову на шляху до вершини економічного успіху; 

10) закон заміщення матеріального нематеріальним в 
економічних явищах, процесах, системах; 

11) закон турбулентного плину господарського життя 
(інновація є постійним руйнуванням традицій, отже, ефек-
тивне керування мережею передбачає безперервне моде-
лювання її нерівноважного стану); 

12) закон доброчинної неефективності (нерозсудли-
вість народжує майбутнє), відповідно до якого розвиток 
технології не супроводжується істотним зростанням 
продуктивності мережі, отже, ризик, пов’язаний із по-
шуком шляхів подальших дій, є для суб’єкта важливі-
шим, аніж сумлінне виконання службових обов’язків. 

Накопичена сьогодні інформація про соціальні мережі 
змушує задуматися. За даними Л.Стоун, з 1997 року світова 
психологія оперує поняттям "перманентна часткова увага", 
що характеризує спосіб життя людини, яка, подовгу ні на 
чому не зупиняючись у своїй діяльності, є постійно утягну-
тою в десятки справ. "Скануючи" навколишнє середовище 
в "пошуках нових можливостей", такий суб’єкт почуває 
себе живим, лише будучи вузлом певної мережі (матриці). 
                                                                        
2 Семѐнов А. Новые правила для новой экономики // 
Знание – сила. – 1998. – № 4. – С. 20. 

На думку психологів, автоматизм і механіцизм мережі 
цілком поглинають людину, при цьому природні почуття 
втрачають свою щирість, а зв’язаність із мережею стає 
важливішою за предмет і зміст цього зв’язку. Поняття 
суб’єкта в мережі трансформується в поняття актора. 

Не в змозі запропонувати всеосяжне тлумачення со-
ціальної мережі, фахівці в галузі соціології та філософії 
водночас відзначають, що тут: 

– у явному вигляді відсутня ієрархія, 
– учасники об’єднані не тільки предметом загально-

го інтересу, а й самими зв’язками, що підрозділяються 
на прямі та зворотні (непрямі), 

– діяльні суб’єкти мають сформувати свої цільні вір-
туальні образи для того, щоб вибудовувати за їх допо-
моги зв’язки певного характеру. 

З одного боку, з розгортанням економічної мережі 
зв’язки і відносини реального ринку йдуть у небуття – те-
лепортуються на різні рівні віртуального простору, з іншо-
го –віртуальне стає реальним, набуває економічну і полі-
тичну міць, здатність керувати реальними подіями, творити 
історію через інформаційне клонування людської поведін-
ки. Хвиля фінансових катастроф кінця ХХ століття, як 
відзначає Л.М’ясникова, стала результатом відповідної 
ланцюгової реакції фондових ринків на дії "клонованих" 
брокерів, які були вбудовані в механізми однотипних тех-
нологій і користувалися однаковими комп’ютерними "під-
казками"3.  

У цілому мережеві структури в економіці можна оха-
рактеризувати як функціонально обумовлене ефективне 
співіснування явищ і форм інформаційного простору гос-
подарського життя, розділених у часі. 

Мережі, що відображають процес функціональної са-
моорганізації господарських систем, можна класифікувати: 

а) за формами руху притаманних їм інформаційних 
потоків; 

б) за формами детермінізму мережевих зв’язків (од-
нозначні, вірогіднісні, кореляційні); 

в) за силою мережевої взаємодії акторів (жорсткі, 
корпускулярні); 

г) за характером "віддачі", або за технологією створен-
ня результату (мережі породження, мережі перетворення); 

ґ) за типами спрямованості мережевих зв’язків (пря-
мі, зворотні); 

д) за змістом процесів, що відтворюються мережею 
(мережі функціонування, розвитку, управління); 

е) за функціональним змістом і призначенням.  
Мережеве інформаційне суспільство іноді називають 

атенціоналізмом (від англ. attention – увага) за внутріш-
ньою сутністю його основної діяльності – відбору інфор-
мації, що створює знання. Тут увага стає найважливішим 
ресурсом господарського життя, проте виробництво 
знання не можна однозначно розглядати як економічне 
благо, саме по собі воно не є запорукою індивідуального 
благополуччя і суспільного добробуту, тому що маніпу-
лювання "порожньою" інформацією часто є підставою 
вигідного бізнесу, державного управління, міжнародних 
економічних зв’язків. Незважаючи на те, що в явному 
вигляді ієрархія в мережевій економіці не спостерігається, 
вона нікуди не зникає; так, у глобальних масштабах (так 
само, як і в межах окремих держав) фахівці виокремлю-
ють сьогодні три рівні мереж4.  
                                                                        
3 Скрипников С. Связанные Сетью 2.0 // Эксперт. – 2006. 
– № 39. – С. 44.  
4 Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный 
проект // Мировая экономика и международные отно-
шения. – 2006. – № 6. – С. 6.  
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І. Мережі нетократії – представників нової правлячої 
еліти, що приходять на зміну капіталістам-підприємцям 
епохи модерну5;  

ІІ. Мережі буржуазії і консьюмеріату. 
ІІІ. Мережі нижчого порядку, що об’єднують три 

чверті населення планети. 
Варто відзначити, що така ієрархія будується не за цін-

нісним принципом, а за функціональним, відповідно до 
якого суспільство позиціонується як невизначена множина, 
але не внутрішньо цілісний (єдиний) організм (універсум).  

Далеко не повний перелік ознак, що характеризують 
суспільство мережевої економіки, дозволяє зробити ви-
сновок про необхідність формування нової парадигми 
світоустрою, тому що організація господарської діяльнос-
ті в умовах поширення соціально-економічних зв’язків 
постмодерну, незважаючи на зовнішню новизну, здійс-
нюється досить "архаїчними" методами. Суспільство 
постмодерну не знає рівності, але його нерівність має 
природне генетичне походження, що забезпечує соціаль-
ну неприступність нетократії, пише, зокрема, Л. 
М’ясникова. В майбутньому не виключений відповідний 
генетичний відбір кандидатів у нетократію з дитинства; 
на основі сполучення генетики і євгеніки може сформува-
тися інструментальна генократія. При цьому членство у 
"штабних мережах" забезпечує господарським суб’єктам, 
окрім відповідного статусу в суспільстві, ексклюзивне 
споживання всіх видів ресурсів. Життєдіяльність же 
суб’єктів у мережах нижчого порядку організується за 
законами представницької демократії: їхня воля форма-
льно нічим не обмежується, але всі стратегічні рішення 
ухвалюються в мережах нетократії, "закритих від юрби"6. 

Економічна демократія як базисний принцип мережевої 
економіки передбачає пріоритет цінностей ефективного 
господарювання суб’єктів-акторів, а їхня рівність перед 
законом виступає формальною підставою соціальної спра-
ведливості. Через те що об’єднувальним мотивом госпо-
дарських суб’єктів при цьому виступає споживання (його 
рівень, якість тощо), економічна демократія відтворює в 
суспільстві ідеологію стандартів масового споживання. 
Водночас економічна демократія є зворотним боком госпо-
дарської монополії, що реалізується на мікро-, нано- та 
інших рівнях; її завершеною формою є відносини символі-
чної цінності (хибної соціальної вартості, за К.Марксом), 
що приходять у суперечність із підвалинами рівноважного 
функціонування і сталого розвитку господарської системи 
як цілісного універсуму і з необхідністю вимагають свого 
корегування. Такого роду корекція і соціально-економічне 
регулювання мають спиратися на певну теоретичну плат-
форму, здатну відобразити все різноманіття варіантів мож-
ливого соціально-економічного суспільного вибору в кон-
тексті логіки Серединного шляху. 

Справді, абсолютна свобода вибору, так само як і жор-
стка причинно-наслідкова його детермінація є лише грани-
чними варіантами (законами) розвитку складних соціаль-
них систем; тільки у своєму проміжному, взаємоперетікаю-
чому, відносному стані вони можуть бути адекватно 
відображені логікою пізнання, що не зводиться до вірогід-
нісних уявлень і розкриває шляхи конструювання гармо-
нійного порядку з хаосу, на яких знімається сама проблема 
вибору і супутній їй стан невизначеності перспектив7. Таку 

                                                                        
5 Див.: Бард А., Зодерквист Я. NETOкратия. Новая пра-
вящая элита и жизнь после капитализма. – СПб, 2004.  
6 Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный 
проект. – С. 10–11.  
7 Див., напр.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из 
хаоса. Новый диалог человека с Природой. – М., 1986. 

логіку покликана сьогодні сформувати економічна наука за 
допомоги ціннісного просторово-часового підходу. В рам-
ках цього підходу економічна теорія пропонує власне тлу-
мачення інституту як економічного блага – перетвореної 
економічної форми, що відображає взаємне перетікання 
буття економічного простору-часу і тим дозволяє створити 
засади нового світорозуміння і світоустрою8 через обґрун-
тування і реалізацію передумов рівноважного функціону-
вання і сталого розвитку перехідних економік інверсійного 
типу, які перебувають у стані пошуку адекватної моделі 
демократичного суспільства. Обґрунтування цієї проблеми 
в сучасній економічній науці не можна визнати задові-
льним, тому що об’єкт дослідження – система суспіль-
ного господарства – не розглядається тут як органічна 
цілісність у єдиній просторово-часовій системі коорди-
нат. Тим часом в умовах економічної інверсії відбува-
ється зміна ціннісних засад рівноважного функціону-
вання і сталого розвитку господарської системи: 
інститут ціни виробництва перетворюється на підвалини 
інституту рівноважної ціни, який, своєю чергою, з необ-
хідністю обумовлює передумови і форми реалізації тво-
рчого потенціалу господарських суб’єктів.  

З’ясування інституту економічної цінності як перетворе-
ної економічної форми (а разом з тим аналіз умов, передумов 
і механізмів реалізації загальної економічної рівноваги і ста-
лого розвитку господарської системи в єдності її зв’язків і 
відносин, принципів економічної ефективності та соціальної 
справедливості, самоорганізації й організації на різних рів-
нях, від нано- до глобального), своєю чергою, передбачає 
прояснення і розгортання інституту міри економічної цін-
ності. Особлива значимість такого інституту обумовлена 
тим, що він є сполучною ланкою між теоретичними розбу-
довами та їх діяльним утіленням у практиці суспільного 
господарювання, а також своєрідним (специфічним) ін-
струментом реалізації трансцендентної сутності економі-
чної цінності як блага. Як сукупність відносних форм і офо-
рмлених відносин (трансформ), як внутрішнє занепокоєння 
економічної форми, що актуалізує економічні явища, проце-
си, зв’язки і відносини, економічна цінність одночасно є 
адекватною мірою всіх своїх перетворених форм. 

У цілому поняття міри, так само як і поняття еко-
номічної цінності (блага), виявляється потрійним. На-
самперед, міра є філософською категорією, яка відбиває 
діалектичну єдність кількісно-якісних характеристик 
об’єкта. Вона вказує межу, за якою зміна кількості обу-
мовлює зміну якості об’єкта і навпаки. По-друге, міра як 
естетичне поняття домірності лежить в основі ритму, 
гармонії, пропорційності – мелодії в музиці, ансамблю в 
архітектурі, композиції в живопису, літературі тощо. По-
третє, як атрибут метрології міра є засобом (еталоном, 
зразком) виміру, що забезпечує відтворення фізичних 
величин заданого розміру.  

В економічній теорії поняття міри вартості тради-
ційно розглядають як одну з функцій грошей. Проте у 
світлі теорії економічної цінності виявляється, що гроші 
як інститут і є мірою економічної цінності, тобто гроші 
суть суспільне економічне благо, інститут міри еконо-
мічної цінності. Свою трансцендентну сутність у систе-
мі суспільного господарства зазначений інститут реалі-
зує за допомоги трьох основних функцій: 

1) міри економічної цінності, що ідеально відбиває 
справжню ціну економічних благ з позицій єдності праці за 
умовами виробництва (за Смітом, праці затраченої, буття 
економічного часу) і праці за умовами споживання (за Смі-
том, праці купованої, буття економічного простору);  
                                                                        
8 Див.: Артѐмова Т.И. Стоимость и цена: логико-
исторический процесс формообразования. – К., 2006.  
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2) масштабу цін як природної ціни – золотої мінової 
пропорції, покликаної ув’язати природні норми доходів 
економічних суб’єктів суспільного господарства із спо-
живчими стандартами їх простого відтворення; 

3) засобу обміну (обігу) – грошової ціни, що відби-
ває взаємне перетікання справжньої та природної ціни, 
буття економічного простору-часу, в широкому розу-
мінні – міри і масштабу. 

Якщо розглядати ціну як найважливіший соціально-
економічний інститут – генетичну одиницю системи 
суспільного господарства, то розгортання інституту 
природної ціни як генотипу соціально-економічної ор-
ганізації у формі масштабу цін можна визнати адекват-
ною мірою гармонійності рівноважного функціонування 
і сталого розвитку господарської системи, що відбиває 
принципи оптимального взаємозв’язку відносин еконо-
мічної ефективності та соціальної справедливості в со-
ціумі за формування "природних норм" доходів і спожи-
вчих стандартів відтворення його суб’єктів.  

У цілому мережева економіка як феномен модифікації 
системи суспільного господарства в напрямку від буття 
ринкової економіки до буття інформаційної економіки в 
контексті ціннісної методології структурується як буття 
економічного простору-часу в єдності принципів самоор-
ганізації й організації, функціональних зв’язків і соціаль-
но-економічних відносин, граничної корисності і вартос-
ті. Саме в такому контексті може бути виявлена її 
ціннісна структура, орієнтована у стані суспільного вибо-
ру на всіх її рівнях на реалізацію економічного блага. 
Найважливішим інструментом реалізації інформаційної 
економіки й одночасно ціннісною мірою її як прийнятно-
го для життя суспільства є гроші – суспільне економічне 
благо, інститут міри економічної цінності. 

У світлі ціннісної методології конструкт мережевої 
економіки як суспільство постмодерну – сукупність функ-
ціональних зв’язків, що вибудовуються за принципом реа-
лізації біологічних законів у технологічній системі, не мо-
же розглядатися як суспільство, прийнятне для життя. 
Мережева економіка, яку фахівці тлумачать як "простір 
потоків" – матеріальна організація соціальних практик у 
розділеному часі9, як ризома – соціальний образ (?) відкри-
тої, неупорядкованої, асиметричної, децентралізованої 
множини, для якої характерний принцип незначного роз-
риву10, є моделлю буття "замкненого на себе" економічного 
простору – "плоского" поля з "нульовою ієрархією" і є ан-
типодом (а по суті – інобуттям) іншого "крайнього" соціа-
льного конструкту – командно-адміністративної економіки 
як моделі буття "замкненого на себе" соціального часу. Це 
небезпечно однобічна (а тому безперспективна для життя й 
евристичного дослідження) система господарства з гіперт-
рофованим випинанням зв’язків граничної корисності 
(економічної ефективності) на шкоду реалізації відносин 
вартості (соціальної справедливості). В такій системі спо-
твореними виявляються всі інституційні форми буття еко-
номічного простору-часу, в тому числі інститути економіч-
ної ефективності і соціальної справедливості, підстави яких 
забезпечуються грошима як інститутом ціннісної міри гос-
подарського життя. Це можна побачити за аналізу змісту 
сучасних грошей. 

Сьогодні відносини цивільної демократизації та лібера-
лізації товарних ринків завдяки новітнім інформаційним 
технологіям імплікуються у просторово-часове тло грошо-
                                                                        
9 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура. – М., 2000. – С. 110. 
10 Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи 
постмодерна. – Минск, 1996. – С. 136. 

вої системи і грошового обігу, при цьому дедалі більшого 
поширення набуває феномен сек’юритизації "як результат 
пошуку господарськими суб’єктами шляхів досягнення 
певних цілей": уникнення грошово-кредитного регулюван-
ня, позбавлення від ринкових ризиків, здешевлення вартос-
ті випуску боргових зобов’язань, одержання додаткових 
коштів, погашення дебіторської заборгованості тощо11. 
Досягнення зазначених цілей господдарські суб’єкти 
пов’язують із випуском цінних паперів, роль джерела пла-
тежів за якими відіграють об’єднання різних активів. За 
останні 20 років, за розрахунками І.Алексєєвої та 
А.Рачкевича, капіталізація ринку MBS/CMO і ABS збіль-
шилася у 21 раз і на кінець 2005 року склала майже поло-
вину капіталізації світового ринку цінних паперів. У краї-
нах із перехідною економікою, в тому числі в Росії й 
Україні, можна спостерігати зачатки формування і швидко-
го розвитку такого ринку. Відносини сек’юритизації, таким 
чином, набувають всесвітнього характеру, а разом з ними 
масово поширюється нова форма грошей. 

Технології електронних платежів, взаємозаліків, кре-
дитів тощо сприяють значному прискоренню обігу гро-
шей, вилученню їх із споживчого ринку на здійснення 
спекулятивних фінансових операцій, відкривають можли-
вості для руйнування традиційних механізмів відтворення 
інфляційних процесів; тим самим породжується явище 
ціннісної фуркації – розшарування інституційної сутності 
грошей. З одного боку, гроші продовжують виконувати 
функцію платіжного засобу в розрахунках за товари і 
послуги реального сектора економіки, з іншого – дедалі 
зриміше виявляють свою віртуальну природу і тільки 
зміцнюються, якщо дорожчає те, що на них купують. 
Підкоряючись бажанню суб’єктів, які контролюють фі-
нансові потоки (в тому числі державні), велика частина 
світових грошей сьогодні воліє не витрачатися, а збіль-
шуватися, – пише в цьому зв’язку Є.Роговський. – У ре-
зультаті заставноздатні національні багатства багатьох 
країн (як матеріальні, так і нематеріальні) орієнтуються 
не так на розв’язання соціальних, демографічних, еколо-
гічних та інших проблем, як на збільшення фінансового 
капіталу12, що призводить до підриву засад рівноважного 
функціонування і сталого розвитку не тільки національ-
них економік, але глобального соціуму загалом. 

Одночасно дослідницькі програми щодо з’ясування 
природи і функцій сучасних грошей є своєрідними відгу-
ками на певні соціальні замовлення, які відбивають стру-
ктуру владних відносин господарських суб’єктів і не зав-
жди орієнтують наукову думку на пошук сутності та 
шляхів досягнення суспільного блага. Так, сучасні еконо-
мічні школи дедалі частіше відходять від "класичного" 
погляду на гроші (за яким сутність грошей розкривається 
через сукупність виконуваних ними функцій) і нібито 
"розщеплюють" їх на окремі функціональні частини, ко-
жна з яких реалізується у власному незалежному просторі 
через специфічний механізм. Наприклад, Ф.Хайєк у своїй 
теорії приватних грошей надає перевагу функціональній 
значущості грошей як засобу платежу й облікової одини-
ці; представники школи "нових грошових економістів" 
випинають функції засобу обміну й облікової одиниці; 
автори концепції "вільної банківської діяльності" відо-
кремлюють функцію грошей як засобу платежу. За таких 
підходів гроші втрачають самостійну роль в економічно-
                                                                        
11 Алесеева И.А., Рачкевич А.Ю. Секьюритизация: этапы 
развития // Деньги и кредит. – 2006. – № 7. – С. 27–36.  
12 Роговский Е.А. Удастся ли Соединенным Штатам гло-
бализировать свои долги? // США – Канада: ЭПК. – 
2006. – № 7. – С. 60–61. 
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му житті, ніби "зникають", заміщуються формами реалі-
зації окремих функцій13. Отже, для успішного регулю-
вання грошового обігу важливо виявити "мінімальний 
набір" цих форм, або функцій, що відрізняють гроші від 
будь-якого іншого фінансового інструмента.  

Незважаючи на розходження в поглядах на сутність су-
часних грошей, більшість економістів найважливішим їх 
атрибутом називають властивість стабільності, що також 
трактують по-різному. З одного боку, під грошовою стабі-
льністю розуміють спроможність держави в особі фінансо-
во-кредитних установ підтримувати в коротко- і довго-
строковій перспективі відносну сталість агрегованого 
показника індексу цін, що розрахований на базі певного 
товарного кошику. Водночас "кошиковий" метод розраху-
нку цінових індексів, окрім загальновизнаних труднощів 
технічного характеру, є проблемним у контексті його тео-
ретичного обґрунтування. Так, досить суперечливим є саме 
поняття "рівень цін". Практика ринкового господарювання 
в кожний період часу демонструє існування сукупності 
окремих цін, що коливаються одна до одної і таким чином 
пристосовуються до ринкової кон’юнктури; механізм цього 
пристосування не може бути "усунутий" засобами еконо-
мічної політики. Більше за те, реалізація політики стабілі-
зації цін може призвести до протилежних наслідків через 
порушення відповідності між "природною" і грошовою 
ставками відсотка. Фахівці звертають увагу і на інші недос-
коналості стабілізації рівня цін14.  

У контексті іншого підходу грошова і цінова стабіль-
ність пов’язуються з формуванням інституту економічних 
вимірів, за допомоги якого можна було б найточніше від-
бивати зміни споживчих переваг, номінальних статистич-
них показників і водночас зберігати прозорість динаміки 
реальних економічних величин (відсотка, обсягу ВВП, 
рівня безробіття, відносних цін, норми прибутку тощо). 
Такий інститут реально міг би зберігати свою усталеність у 
довгостроковій перспективі, а теоретично – "вписуватися" 
в контекст неокласичної доктрини "нейтральних" грошей, 
що випливає з теорій загальної економічної рівноваги і 
припускає, що роль грошей виконує довільно обраний 
товар (numeraire). Дієздатність інституту економічних ви-
мірів покликані підтримувати грошовий і конституційний 
режими, водночас характерною рисою сучасних грошових 
систем є відсутність сталих правил (явних або неявних) 
поводження держави за регулюванні грошового обігу. Змі-
нити сформовану практику "випадково блукаючого грошо-
вого стандарту" (random – walk monetary standart), за Лейо-
нхуфвудом, можна лише в один спосіб, а саме: держава має 
підкорятися у своєму поводженні чітко визначеним прави-
лам, зміна яких вимагає значних зусиль15. У свою чергу це 
передбачає перегляд сформованих уявлень про економіку – 
макроорганізм на користь погляду на неї як на набір правил 
і законів, що розумно обмежують поводження усіх без 
винятку учасників ринкових відносин16.  

Зазначені ідеї з початку 90-х років XX століття розви-
вають представники школи "вільної банківської діяльнос-
ті", що запропонували поширити вимоги конкуренції з 

                                                                        
13 Див.: Кузнецов Н. Либерализация денежного обраще-
ния проблемы и подходы // Вопросы экономики. 1999. – 
№ 8. – С. 5.  
14 Див.: Там же. – С. 4–28; Mises L. Money, Method and 
Market Process, – Boston, 1990. 
15 Leijonhufvud A. Constitutionae Constrains on the Mone-
tary Powers of Government // Constitutionfe Economics. – 
1984. – P. 95–107.  
16 Кузнецов Н. Либерализация денежного обращения: 
проблемы и подходы. – С. 4.  

товарних ринків на грошову сферу. Заміна інституту 
Центрального банку приватною конкурентною емісією 
грошей, на їхню думку, зменшить ризик виникнення в еко-
номіці високої інфляції. В контексті постулатів неокласич-
ної школи приватна емісія грошей формує ринок вільної 
конкуренції, на якому товаром, що торгується, є не гроші 
як такі (монети, банкноти), а грошова цінність (monetary 
value), або купівельна спроможність (purchasing power). 
Джерелом економічної цінності приватної валюти можуть 
стати різного роду активи її емітента, водночас необхід-
ність підтримки заданої вартості грошової одиниці має 
обмежувати прагнення емітента збільшувати кількість 
"грошей" в обігу з орієнтацією на додатковий сеньйораж.  

Фахівці відзначають, що ринок грошової цінності є 
за своєю природою не вільним, а олігополістичним із 
характерними ознаками асиметрії інформації та схиль-
ності його суб’єктів до змови17. Наслідки ж реальної 
лібералізації 1990-х років у банківському секторі розви-
нених країн сьогодні оцінюють негативно. Скасування 
регулювання не усуває "провалів" ринкового механізму, 
– пише, зокрема, Дж.Стігліц. – Найважливіший із них 
полягає у прагненні бізнесу усунути конкуренцію. Дере-
гулювання мотивувалося, радше, спробами збільшити 
прибутки, ніж щирою турботою про ефективність аме-
риканської економіки18. 

Виявлені особливості грошово-кредитних відносин 
важливо враховувати за розроблення напрямів соціаль-
но-економічного розвитку України в довгостроковій 
перспективі. Уявлення про модифікації в цій сфері за-
лишаються фрагментарними; вичерпне обґрунтування 
економічної стратегії можливе лише на шляхах органі-
зації фундаментальних теоретичних досліджень приро-
ди сучасних грошей і грошової системи в цілому.  

Зазначені дослідження мають здійснюватися в межах 
більш широкого контексту з’ясування економічних засад 
інформаційної економіки. Річ у тім, що для перехідних 
господарських систем інверсійного типу модель мереже-
вої економіки виявляється інституційною пасткою. За 
умов порушення системи соціальної ієрархії поширення 
механізмів господарської самоорганізації та оціночних 
настанов економічної демократії маскує тут, принаймні, 
два важливих явища: з одного боку, процеси консерву-
вання кризового стану національних економік (їхня гос-
подарська життєдіяльність не забезпечується інститутами 
рівноважного функціонування і сталого розвитку), з ін-
шого – феномен переключення діяльнісного потенціалу 
трансформаційних економік на реалізацію запитів і пот-
реб господарських суб’єктів розвинених країн.  

Теоретичний аналіз покликаний з’ясувати співвід-
ношення віртуального і реального, абсолютного і відно-
сного змісту економічних зв’язків і відносин інформа-
ційної економіки, визначити шляхи формування нових 
господарських "порядків з хаосу"; його кінцевою метою 
має стати обґрунтування і свідоме відновлення адекват-
ної сучасним реаліям ієрархії господарського життя. 
Така ієрархія має підкорятися творчому розвитку особи-
стості та ґрунтуватися на ієрархії економічних ціннос-
тей, що відображають розгортання зв’язків і відносин 
економічного блага господарської системи суспільства 
на всіх її рівнях.  

                                                                        
17 Коптюбенко Д. Приватна емисія грошей як олігополія 
// Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. – Серія: економічна. – 2005. – Вип. 97. – 
С. 43–51.  
18 Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. Семена развала. – 
М., 2005. – С. 153. 



46 

УДК 339.72 
Кричевська Т.О., канд. екон. наук 
Інститут економіки та прогнозування НАН України 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  
ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ 

Світова фінансова криза, що розпочалася в серпні 
2007 року і вже переросла в економічну, є наслідком і 
певною мірою механізмом коригування накопичених 
фінансових диспропорцій у глобальному масштабі, ма-
сштабі певних сегментів глобального фінансового ринку 
й окремих країн. Певні корекції справді відбуваються 
автоматично – перш за все це стосується бульбашок на 
ринках активів. Але ціла низка диспропорцій мають 
складний політико-економічний, геополітичний, інсти-
туційний характер, тому їх подолання виключно через 
кризу фінансову неможливе. У зв’язку з цим спробуємо 
з’ясувати співвідношення і взаємодію деяких чинників 
формування глобальних фінансових дисбалансів1.  

США сьогодні – найбільший імпортер капіталу 
(рис. 1) і власник величезного дефіциту торговельного 
балансу, а низці країн Азії та країн-експортерів нафти 
належить левова частка світових заощаджень, офіційних 
валютних резервів, світового експорту капіталу і вели-
чезні профіцити торговельного балансу. У глобальному 
монетарному просторі США виступає полюсом, що 
притягує фінансовий капітал, а країни Азії та країни-
експортери нафти – полюсом, що відштовхує його. 

Чому утворилися ці полюси і які принципи їх дії?  
На це питання сьогодні пропонують дві відповіді – 

гіпотеза глобального надлишку ліквідності та гіпотеза 
глобального надлишку заощаджень. Кожна з них по-
своєму пояснює, який із полюсів є первинним, а який – 
лише ендогенною реакцією. 

Згідно з гіпотезою глобального надлишку ліквідності 
(ГНЛ), першопричиною полюсності та відповідних глоба-
льних дисбалансів є дії Сполучених Штатів Америки як 
емітента ключової резервної валюти, й узагалі, економічна 
політика цієї країни, що живе в умовах значних дефіцитів 
торгового балансу і бюджету, фінансуючи їх за рахунок 
емісії2. Деякі вчені вбачають причину такого стану справ не 
лише в механізмі функціонування резервної валюти, який 
передбачає нарощування торговельного дефіциту країни, 
але й у найзагальніших засадах економічного розвитку 
Сполучених Штатів Америки (зокрема, російський учений 
В.Іноземцев доводить, що екстенсивний шлях розвитку 
завжди був притаманний Сполученим Штатам)3.  

Серед прихильників гіпотези ГНЛ – Нобелівський ла-
уреат з економіки Дж.Стігліц і колишній Голова МВФ Ж. 
де Ларозьє. В умовах золотого стандарту чи Бреттон-
Вудської системи США не змогли б мати такого великого 
дефіциту поточного рахунку впродовж багатьох років – 
він розмив би їхні золоті резерви, призвів до пропорцій-

                                                                        
1 Дослідження виконано за фінансової підтримки НАН 
України в рамках спільного науково-дослідного проекту 
РГНФ і НАН України "Грошово-кредитна політика Росії 
і України на сучасному етапі: нові виклики і можливі 
відповіді" № 14-08/08-02-91205 a/U. 
2 Див.: Duncan R. The Dollar Crisis: Causes, Consequences, 
Cures. – Singapore. – John Wiley & Sons, 2005.  
3 Див.: Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация 
и "глобализация" как американизация // <http://ec-
dejavu.ru/g/Globalization.html>. 

ного звуження грошової емісії й увів країну в рецесію, 
коригуючи в такий спосіб поточний рахунок. Р.Дункан – 
автор книги "Криза долара: причини, наслідки, шляхи 
подолання", присвяченій цій проблемі, наводить такий 
приклад. 2001 року золоті резерви США складали 
83,3 млрд дол., а торговельний дефіцит лише стосовно 
Китаю – теж 83 млрд дол. За умов золотого стандарту 
золотий запас США за рік би перейшов до Китаю, вими-
вши із США і монетарну базу. У світі ж постБреттон-
Вудсу США не потрібно платити золотом за дефіцит по-
точного рахунку – вони розраховуються паперовими 
грошима або борговими інструментами. Механізм авто-
матичного коригування дисбалансів відсутній. У країнах 
із надлишком поточного рахунку не відбувається перегрі-
ву і гіперінфляції, як це було б за золотого стандарту, а в 
США не відбувається дефляції та рецесії4.  

Згідно з гіпотезою надлишку ліквідності, надлишко-
ві заощадження у країнах Азії та країнах-експортерах 
нафти виступають не рушійною силою глобальних дис-
балансів, а наслідком надлишкової емісії, породженої 
гегемонією долара в міжнародній валютній системі. 
Прибутки і корпоративні заощадження зростають прос-
то завдяки зростанню експорту й економії на масшта-
бах. Своєю чергою, уряди країн із величезними торго-
вельними профіцитами намагаються приборкати 
надлишковий попит та інфляцію, проводячи фіскальну і 
монетарну політику, націлену на підтримання надлиш-
кових заощаджень.  

Дефіцит поточного рахунку США не лише досяг ве-
личезного розміру і стрімко зростав до 2007 року 
(рис. 2), але змінився спосіб його фінансування.  

До 2000 року США фінансували дефіцит за рахунок 
зовнішніх інвестицій в акції. 2000-го чисте зовнішнє 
придбання акцій іноземцями складало 192 млрд, а зов-
нішні прямі капітальні інвестиції – 289 млрд. Разом це 
було 481 млрд дол., що перевищувало дефіцит поточно-
го рахунку (417 млрд дол.) на 162 млрд. Зараз ситуація 
виглядає зовсім інакше.  

2007 року притік капіталу в США для придбання ак-
цій і прямі іноземні інвестиції в сумі склали лише 52% 
від 739 млрд дол. дефіциту поточного рахунку, а решту 
дефіциту було профінансовано за рахунок боргових 
інструментів. Чисте придбання акцій становило лише 
183 млрд дол., що вдвічі менше за притік капіталу у 
вигляді купівлі облігацій.  Той факт, що значну частину 
придбань складають облігації, свідчить, що ці кошти, 
радше, надходять від урядів, аніж від приватних інвес-
торів5. З іншого боку, підтвердженням цього є масоване 
зростання офіційних валютних резервів країн із великим 
надлишком поточного рахунку (валютні резерви Китаю 
перевищили 1,9 трлн дол., Японії – 1 трлн, Росії – 
455 млрд, країн Середнього Сходу – 865,9 млрд дол.). 

                                                                        
4 Див.: The Dollar Crisis: Causes, Consequences, Cures // 
<http://www.silverbearcafe.com/private/$crisis.html>. 
5 Див.: Feldstein M. Resolving the global imbalance: the dol-
lar and the U.S. saving rate. NBER Working Paper # 13952, – 
April 2008 // <http://www.nber.org/papers/w13952>. 
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Найбільші експортери капіталу (2007) 

 
 

Найбільші імпортери капіталу (2007) 

Рис. 1. Країни – найбільші експортери та імпортери капіталу 
Джерело: Global Financial Stability Report, April 2008. 
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Рис. 2. Баланс поточного рахунку США і країн Азії, млрд дол. 
Джерело: Дані World Economic Outlook Database, October 2008. 

 
Більшість цих резервів було нагромаджено саме з 
2000 р. (рис. 3 і 4). Все це заперечує гіпотезу, що дефі-
цит поточного рахунку США фінансується приватними 
інвесторами, привабленими продуктивністю і прибут-
ковістю американської економіки. Капітал надходить 
до США, оскільки іноземні уряди готові купувати бор-
гові інструменти США, щоб останні могли фінансува-
ти дефіцит поточного рахунку і пред’являти попит на 
їхні товари.  

Експансійна емісійна політика Федеральної резер-
вної системи США, згідно з гіпотезою ГНЛ, сприяла 
також низькому рівню національних заощаджень у 
країні (рис. 5). 

Національні заощадження включають заощадження 
домогосподарств і бізнесу за мінусом дефіциту держа-
вного бюджету. На сучасному етапі основним чин-
ником низького рівня національних заощаджень 
у США є поведінка домогосподарств. Заощадження 

корпорацій були досить високими з огляду на високий 
рівень прибутків. Але заощадження домогосподарств 
знизилися до менше ніж 0,5% від наявного особистого 
доходу (рис. 6). 

Дж.Стігліц також указує на надміру експансійну по-
літику Федеральної резервної системи США останніх 
років, за якої відсоткові ставки, що сплачуються за зао-
щадженнями населення, досягали нульового, а то й 
від’ємних значень. Він зазначає, що зниження відсотко-
вих ставок і очікування їх подальшого падіння стиму-
лювало ризикованішу поведінку населення, зокрема, 
поширення субстандартної іпотеки, іпотеки зі змінною 
відсотковою ставкою, іпотеки зі зворотною амортизаці-
єю6. Те саме можна сказати і про тенденцію до стрімко-
го зростання фінансового левериджу фірм. 

                                                                        
6 Stiglitz J. America’s Houses of Cards // <http://economists-
view.typepad.com/economistsview/2007/10/joseph-stiglitz.html>. 
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Рис. 3. Динаміка міжнародних резервів деяких країн 
світу (2008 рік – попередні оцінки МВФ), млрд дол. 

Джерело: Дані World Economic Outlook. October 2008. – P. 284 // 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/tables.pdf>. 
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Рис. 4. Міжнародні резерви деяких країн світу 

станом на листопад 2008 р. (Китай – вересень 2008 р.), 
млрд дол. (2008 р. – оцінки МВФ) 

Джерело: Дані http://www.imf.org/external/np/sta/ir/8802.pdf. 
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Джерело: Дані World Economic Outlook. October 2008. – P. 284 // 
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Рис. 6. США: особисті заощадження до наявного  

доходу, сезонно згладжені річні дані 
Джерело: Дані Бюро економічного аналізу Департаменту торгівлі 
США // http://research.stlouisfed.org/fred2/data/PSAVERT.txt. 

У звіті "Світові економічні перспективи" за жовтень 
2008 року до висновку про надміру м’яку монетарну 
політику розвинених ринкових економік приходять і 
фахівці Міжнародного валютного фонду (оцінюючи її за 
критеріями номінальних і реальних короткострокових і 
довгострокових відсоткових ставок, показниками глоба-
льної монетизації та відхиленням відсоткових ставок за 
інструментами центральних банків від розрахованих за 
правилом Тейлора7 – динаміку останнього індикатора 
див. на рис. 7). 
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Рис. 7. Відхилення ключової ставки центральних  

банків від ставок, розрахованих за правилом Тейлора8 
Джерело: Дані World Economic Outlook. – October 2008 // 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/index.htm>. 

Називають й інші причини глобального надлишку 
ліквідності – не пов’язані безпосередньо з політикою 
США. Це, зокрема, діяльність фінансових посередників, 
які також здійснюють грошову емісію. До зниження 
відсоткових ставок могла призвести зростаюча інтегра-
ція і, відповідно, конкуренція на фінансових ринках.  

Проти гіпотези глобального надлишку ліквідності 
висловлюється такий аргумент. Малоймовірно, що зрос-
таючі заощадження в Азії та країнах-експортерах нафти 
є пасивною реакцією на зовнішній надлишковий попит, 
а не свідомим вибором країн. Зрештою, режими обмін-
ного курсу в цих країнах також є політичним вибором9.  

Прихильники гіпотези глобального надлишку зао-
щаджень (ГНЗ) вбачають причину глобальних фінансо-
вих дисбалансів у глобальному зростанні заощаджень і 
стрімкому зростанні національних заощаджень у країнах 
Азії та експортерах нафти і масштабному їх перетоку в 
зовнішній світ, і перш за все, в США. 

Як бачимо на рис. 8, наприкінці 1980-х – початку 
1990-х років відбулося різке падіння глобальних заоща-
джень стосовно ВВП в умовах підвищення енергетич-
них цін і слабкого економічного зростання. Але з 1993 
року вони знову почали зростати, а з 2002-го – приско-
реними темпами. Такі темпи зростання супроводжують-
ся швидким глобальним зниженням відсоткових ставок.  

Підхід "надлишку глобальних заощаджень" покладає 
відповідальність за глобальні дисбаланси на країни Азії 
з високими рівнями заощаджень і надлишком поточного 
рахунку. В цих країнах високі приватні заощадження не 
                                                                        
7 Have Macroeconomic Policies Been Too Loose? // World 
Economic Outlook. – October 2008. – P. 21–23 // 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/index.htm>. 
8 Розрахункова відсоткова ставка, що є функцією розри-
ву ВВП і відхилення очікуваної інфляції споживчих цін 
від цільового значення інфляції. 
9 Wolf M. Villains and victims of global capital flows // 
http://www.ft.com/cms/s/0/f7d97f0c-1901-11dc-a961-
000b5df10621.html?nclick_check=1. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/tables.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/ir/8802.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/tables.pdf
http://research.stlouisfed.org/fred2/data/PSAVERT.txt
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використовують достатньою мірою для внутрішнього 
інвестування і вкладають за кордоном, зумовлюючи 
значний дефіцит поточного рахунку інших країн, в да-
ному випадку в першу чергу США. 
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Рис. 8. Глобальні валові заощадження, % до ВВП 

Джерело: Дані World Economic Outlook. – October 2008 // 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/index.htm>. 

З точки зору аналізу дисбалансів глобальної еконо-
міки цей підхід є кейнсіанським. Але першопричини 
цього дисбалансу на рівні національних економік можна 
трактувати як у класичному, так і в кейнсіанському дусі. 
Класичний варіант пов’язує відтік заощаджень в умовах 
повної зайнятості з вигіднішими інвестиційними мож-
ливостями в США, ніж у країнах Азії. Це призводить до 
зниження обмінних курсів в останніх і стимулює появу 
надлишку поточного рахунку в азійських країнах і зміц-
нення долара та дефіцит поточного рахунку в США. 
Кейнсіанський підхід говорить, що перевищення лока-
льних заощаджень над інвестиціями зумовлюється не-
достатнім сукупним попитом. Якщо локальні обмежен-
ня монетарної та фіскальної політики й інших інститутів 
(таких як пенсійна система) не дають змоги компенсува-
ти брак сукупного попиту, то повна зайнятість досяга-
ється шляхом маніпулювання обмінними курсами (інте-
рвенцій на валютному ринку) для продукування 
надлишку поточного рахунку10.  

Згідно з гіпотезою ГНЗ, суттєве перевищення заоща-
джень над інвестиціями, в першу чергу в Китаї, Японії 
та країнах-експортерах нафти, призвело до падіння гло-
бальних реальних відсоткових ставок і величезних при-
токів капіталу до найбільш кредитоспроможних позича-
льників – перш за все, американських домогосподарств. 
Короткостроковим ефектом стає зміцнення реальних 
обмінних курсів і розростання дефіцитів поточного ра-
хунку у країнах-реципієнтах надлишку заощаджень. 
США не лише поглинали 70% світового надлишку капі-
талу, але за останню декаду 91% зростання ВВП у цій 
країні відбувалося за рахунок зростання споживання. 
Чому в азійських країнах утворився надлишок заоща-
джень? Значною мірою внаслідок державної політики. 
Наприклад, у Китаї внутрішнім резидентам-фізичним 
особам не дозволяють тримати іноземні активи, не роз-
винена пенсійна система, а у країнах-експортерах нафти 
надходження від експорту йдуть до держави. 

Однією з причин стрімко зростаючого торговельно-
го профіциту Китаю є підтримка заниженого обмінного 
курсу юаня. До 2005 року юань був зафіксованим до 
долара, а після того  допускалося його зміцнення не 
більше ніж на 5% на рік. Оскільки за цей період курс 

                                                                        
10 Greenwald B., Stiglitz J. A Modest Proposal for Interna-
tional Monetary Reform. – January 4, 2006.  

євро значно зріс, номінальний і реальний ефективний 
курси юаня мало змінилися внаслідок ревальвацій до 
долара. Щоб уберегти юань від зміцнення, центральний 
банк Китаю скуповував не лише валюту від експортної 
виручки, а і валютні кошти, що надходили до Китаю в 
очікуванні майбутнього зміцнення юаня.  

Надлишок ліквідності, згідно з гіпотезою глобально-
го надлишку заощаджень, – це результат надлишку зао-
щаджень. Низькі номінальні та реальні відсоткові ставки 
стимулюють зростання кредиту, глобальне зростання 
попиту на ризикові активи і зменшення премій за ризик.  

Одним з основних прихильників підходу надлишко-
вих глобальних заощаджень є Голова ФРС Бен Бернан-
ке. У своїй відомій промові "Глобальний надлишок зао-
щаджень і дефіцит поточного рахунку США" він 
говорить: "…торговий баланс США є лише "хвостом 
собаки"; більшою мірою він пасивно визначався інозем-
ними і внутрішніми доходами, цінами активів, відсотко-
вими ставками й обмінними курсами, що самі є продук-
тами фундаментальніших рушійних сил"11.  

До середини 1990-х років більшість країн, що розви-
ваються, були чистими імпортерами капіталу. Після криз 
вони обрали іншу стратегію розвитку – зростання, побу-
доване на експорті. Їх уряди виступали в ролі фінансових 
посередників, спрямовуючи внутрішні заощадження на 
міжнародні ринки капіталу. Звичайно, ця група країн 
могла збільшити надлишок поточного рахунку платіжно-
го балансу, лише якщо індустріальні країни відповідно 
зменшать свої поточні рахунки. Чому це відбулося? 
Б.Бернанке стверджує, що в розвинених ринкових еконо-
міках не було внутрішніх стимулів до зниження заоща-
джень. Зрушення в колективній зовнішній позиції індуст-
ріальних країн було спричинене коригуванням цін активів 
і обмінних курсів. У 1996–2000 роках розвиток нових 
технологій і зростання продуктивності праці в США в 
поєднанні з такими суверенними перевагами США, як 
низький політичний ризик, потужний захист прав власно-
сті, сприятливе регуляторне середовище, зробили амери-
канську економіку винятково привабливою для міжнаро-
дних інвесторів. Капітал швидко притікав до країни, 
спричиняючи значне зростання цін акцій і вартості дола-
ра. Фондові індекси зросли і в інших індустріальних краї-
нах, хоча капіталізація фондових ринків на душу насе-
лення була набагато нижчою, ніж у США. Відповідно, 
баланс поточного рахунку індустріальних економік ендо-
генно пристосовувався до цих змін на фінансовому рин-
ку. Зокрема, у США зростання цін на акції призвело до 
збільшення багатства споживачів і витрат на товари і 
послуги, включаючи імпорт, який дешевшав унаслідок 
зміцнення долара. Зміцнення долара також негативно 
впливало на експорт у США. Після обвалу фондового 
ринку в березні 2000 року нові капітальні інвестиції та 
попит на фінансування знизилися в усьому світі, а глоба-
льні заощадження залишалися потужними. Згідно із стан-
дартною моделлю за таких умов реальна відсоткова став-
ка має знизитися, щоб урівноважити ринок глобальних 
заощаджень. І справді, останніми роками спостерігалися 
дуже низькі реальні відсоткові ставки не лише в США, а й 
в інших країнах. Тепер уже низькі реальні відсоткові ста-
вки, а не високі ціни на акції стали причиною низьких 

                                                                        
11 The Global Saving Glut and U.S. Current account Deficit. 
Remarks by Governor Ben S. Bernanke at the Sandridge 
Lecture, Virginia Association of Economics, Richmond, 
Virginia, March 10, 2005 // http://www.federalreserve. 
gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/>. 
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національних заощаджень у США. Останніми роками 
ключовим впливом глобального надлишку заощаджень 
на ціни активів у США стало зростання попиту і цін на 
нерухомість. Зростання багатства домогосподарств за 
рахунок збільшення цін на нерухомість і поширення ме-
ханізмів доступного іпотечного кредитування знову ж 
таки сприяли утримуванню національних заощаджень у 
країні на дуже низькому рівні. 

Отже, згідно з аргументацією Б.Бернанке, зовнішні 
стосовно США чинники, такі як фінансові кризи на рин-
ках, що формуються, призвели до перетворення міжна-
родних позичальників на міжнародних кредиторів, віді-
грали важливу роль в еволюції дефіциту поточного 
рахунку США, а механізмом трансмісії стали ендогенні 
зміни вартості акцій, ціни на будинки, реальні відсотко-
ві ставки і курс долара. Вплив на США виявився набага-
то потужнішим, аніж на інші розвинені ринкові еконо-
міки. Це він пояснює інвестиційною привабливістю 
США впродовж технологічного буму 1990-х і глибиною 
та складністю фінансових ринків країни. Іншим факто-
ром є особливий міжнародний статус долара. Оскільки 
долар залишається основною резервною валютою і ціла 
низка країн, включаючи експортерів нафти, зберігають 
прив’язку до нього (табл.), заощадження світу, що роз-
вивається, значною мірою спрямовуються в доларові 
активи, такі як казначейські цінні папери. 

Як же має відбуватися коригування накопичених 
дисбалансів? Якщо адекватнішою виявиться гіпотеза 
глобального надлишку ліквідності, то через знецінення 
долара. Це призведе до значних втрат багатства по 
всьому світі, що спричинить депресивний вплив на гло-
бальний попит.  

Якщо ж адекватнішою буде гіпотеза глобального 
надлишку заощаджень, то тоді необхідні кроки, які ма-
ють збільшити попит у країнах із надлишковими заоща-
дженнями. Для економік, що розвиваються і все ще ма-
ють досить низький рівень життя населення, 
незважаючи на позитивну економічну динаміку, роль 
чистого кредитора стосовно індустріальних економік не 
є вигідною в довгостроковій перспективі. В індустріаль-
них економіках капіталоозброєність робітників є наба-

гато вищою. Населення більшості з цих країн повільно 
зростає і швидко старіє. Отже, з одного боку, в цій групі 
країн обмежені можливості для внутрішнього інвесту-
вання, а з іншого – присутні істотні стимули для здійс-
нення заощаджень (з метою підтримки майбутніх пенсі-
онерів). У більшості країн, що розвиваються, навпаки, 
молодшає і швидко зростає робоча сила, а капіталоозб-
роєність є порівняно низькою. Згідно з теорією, дохід на 
капітал у цих країнах потенційно може бути досить ви-
соким. За економічною логікою виходить, що якщо фі-
нансовий капітал рухатиметься у "природному" напрямі 
– від розвинених економік до ринкових, що формуються 
і розвиваються, то власники заощаджень в індустріаль-
них країнах отримуватимуть вищі доходи і краще диве-
рсифікуватимуть багатство, а позичальники у країнах, 
що розвиваються, отримають кошти для здійснення 
капітальних інвестицій, необхідних для підвищення 
рівня життя. 

На питання, що є первинним, – глобальний надли-
шок заощаджень чи глобальний надлишок ліквідності 
– ми відповіли б, що формування глобальних фінансо-
вих дисбалансів стало результатом певної імпліцитної 
взаємовигідної домовленості між США і передовими 
ринковими економіками, з одного боку, й азійськими 
економіками і країнами-експортерами нафти – з іншо-
го. Звичайно, в установленні такої домовленості, яку 
дослідники з Дойче Банку назвали міжнародною валю-
тною системою Бреттон-Вудс – 2, сторони не можна 
назвати рівноправними. Процеси глобалізації стали 
відповіддю на виклик шоків пропозиції 1970-х років і, 
ймовірно, на більш фундаментальний виклик спадної 
фази кондратьєвської хвилі, занепаду низки галузей, а 
також на потреби співробітництва між розвиненими 
країнами й економіками, що розвиваються, у проти-
стоянні "холодної війни", яке змусило розвиненіші 
країни ділитися технологіями і стимулювати економі-
чний розвиток менш розвинених, щоб забезпечити їх 
політичну підтримку. Тобто в такій глобальній "угоді" 
розвинений світ виступив ініціативною стороною. 
Зазначимо, що такого роду угоди на завжди, а може, 
й узагалі були не імпліцитними, а непублічними. 

Таблиця 
Фактичні режими обмінного курсу азійських країн – чистих експортерів і країн-експортерів нафти  

(грудень 2006 р.) 
Режим обмінного 
курсу 

Устрій монетарної політики 
Валютно-курсовий якір Монетарний 

таргет 
Устрій інфля-
ційного таргету-
вання 

Інші 

Відсутня національ-
на валюта 

Габон (зона франка CFA) 
Еквадор (долар) 

   

Режим валютної ради Гонконг       
Режими фіксованого 
курсу  

До однієї валюти Китай    
Бахрейн, Бутан,  
Китай, Єгипет,  
Ірак, Йорданія,  
Кувейт, Ліван,  
Оман, Катар,  
Саудівська Аравія,  
Об’єднані Арабські Емірати, В’єтнам,  
Венесуела 

Повзуча прив’язка  Іран Іран     
Кероване плавання    Йемен Таїланд Малайзія, Сінгапур, 

Нігерія, Алжир 
Вільне плавання    Індонезія Корея, Філіппіни Японія 
Джерело: Дані De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Framework 
// http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm. 
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Професор Чиказького університету Г.Дерлуг’ян поча-
ток нової фінансової епохи пов’язує з таємною уго-
дою, укладеною між США і країнами-членами ОПЕК 
після п’ятиразового підвищення останніми цін на 
нафту в 70-х роках ХХ століття. Згідно з цією уго-
дою, ціни на нафту почали визначати в американсь-
ких доларах, а арабські країни тримали надприбутки 
від її продажу в американських банках і в американ-
ських фінансових активах в обмін на військове засту-
пництво США. Зростання витрат виробництва США 
покривали масштабною грошовою емісією, що завдя-
ки глобальному характеру не мала катастрофічних 
наслідків для країни12. 

Спроби знайти відповіді на виклики, поставлені сві-
товою фінансовою кризою, що розпочалася 2007 року, 
саме у ключі глобальних політико-економічних домов-
леностей, справді роблять. Імпліцитні та непублічні 
домовленості не враховують багатьох вторинних і побі-
чних ефектів, тому прагнення збудувати нову, доскона-
лішу і справедливішу світову фінансову систему є ви-
правданим. Відповідні ініціативи закріплені в мемо-
рандумі саміту Великої двадцятки, що відбувся в 
листопаді 2008 року, але його декларативний характер 
свідчить, що активні дії у відповідному напрямку поки 
що навряд чи відбуватимуться.  

Здійснюються інші першочергові заходи щодо по-
рятунку фінансових систем країн – викуп "інфікова-
них" активів, збільшення капіталізації фінансових 
установ, забезпечення ліквідності грошового ринку. 
Хоча активна участь держав у рекапіталізації банківсь-
ких систем може створити враження про зміну в під-
ходах до ролі держави в економіці та повернення до 
кейнсіанської політики, на нашу думку, поки що захо-
ди у фінансовій сфері є прагненням відновити довіру у 
фінансових системах. Це заходи короткострокового 
характеру, й їх розробники вже думають над стратегі-
єю виходу з надзвичайного стану фінансових систем. 
Які ж заходи розробляють на перспективу для змен-
шення масштабу майбутніх потрясінь? Поки що такі 
розроблення стосуються переважно фінансової сфери. 
Йдеться про вдосконалення системи регулювання фі-
нансових посередників. Наприклад, у промові "Пара-
дигма зміни глобальної фінансової системи" Президент 
Європейського центрального банку Ж.-К.Тріше окрес-
лив три вектори майбутніх змін: 1) розв’язання про-
блеми "короткотермізму" – надмірного зосередження 
учасників фінансового ринку на отриманні коротко-
строкових прибутків, що призвело до надмірного при-
йняття ризику; 2) зниження "проциклічності" фінансо-
вої системи – посилення нею циклічних коливань в 
економіці; 3) підвищення прозорості фінансової систе-
ми, що перш за все стосується реагування регуляторів 
на фінансові інновації13. Таке бачення відображає ін-
ституціональний підхід до пояснення фінансових дис-
балансів, що призвели до світової кризи. В ньому вті-
лено намагання знайти інституційну протидію 
іманентній фінансовій системі схильності до поро-
дження дисбалансів.  

                                                                        
12 Дерлугьян Г. Конец прекрасной эпохи // http://www.expert.ru/ 
printissues/expert/2008/39/konec_prekrasnoy_epohi/.  
13 Trichet J.-C. A Paradigm change for the Global finan-
cial system / Remarks of the European Central Bank, 
roundtable at the International Colloquium "Nouveau 
Minde, Nouveau Capitalisme", Paris, 9 January 2009 // 
<http://www.ecb.int>. 

Теоретичну основу такого розуміння генезису фі-
нансових криз можна знайти ще у працях Г.Мінскі. В 
період процвітання бізнес у прибуткових сферах отри-
мує щедру винагороду від нарощування заборгованості. 
Чим більше він запозичує, тим більші отримує прибут-
ки. Зростання прибутків заохочує інших підприємців 
приєднатися і збільшити рівень заборгованості. Оскіль-
ки фінансовий стан позичальників покращується, це 
заохочує кредиторів надавати більше кредитів. Із часом 
темп акумуляції боргу зростає швидше, ніж спромож-
ність позичальників виплачувати й обслуговувати борг. 
Так зароджується спад14. 

Г.Мінскі розрізняє три типи позичальників: 1) за-
хищені, які можуть погасити всі боргові платежі з 
грошових потоків від операційної діяльності; 2) спеку-
лятивні, які можуть сплачувати відсотки, але мають 
постійно пролонговувати борг, щоб сплатити основну 
суму; 3) позичальники Понці, які не можуть сплачува-
ти ні відсотки, ні основну суму. Вони розраховують 
тільки на підвищення цін на їхні активи, що дасть їм 
змогу рефінансувати борг15. Упродовж тривалого пері-
оду процвітання, відповідно до Г.Мінскі, фінансова 
структура капіталістичної економіки стає дедалі крих-
кішою, і чим довшим буде період процвітання, тим 
крихкішою ставатиме економіка. Вона при цьому ру-
хається від фінансової структури, де домінують захи-
щені позичальники, до структури з великою питомою 
вагою спекулятивних позичальників і позичальників 
Понці. Ця логіка і складає суть так званої гіпотези фі-
нансової нестабільності Г.Мінскі.  

Ще одним аспектом гіпотези фінансової нестабіль-
ності є характеристика кредитування як високоіннова-
тивного бізнесу, в якому інновації не лише приносять 
прибутки, так як інновації в інших сферах, але й дуже 
швидко поширюються, оскільки "фінансові інновації 
майже завжди є застосуванням певної ідеї і не захищені 
патентом"16. Сьогодні сказано вже дуже багато про те, 
яку роль відіграла креативність фінансових посередни-
ків у розгортанні фінансової кризи, націлена на залучен-
ня дедалі нових позичальників та інвесторів. Це і 
сек’юритизація боргів, і траншування цінних паперів, 
забезпечених активами, і кредитні деривативи, й інші 
механізми розсіювання ризиків. Коли Г.Мінскі писав 
свою працю, ще не можна було уявити собі ті можливо-
сті для фінансової креативності, які відкрив бум інфор-
маційних технологій. Тож перед регуляторами справді 
існують виклики, пов’язані з іманентною нестабільністю 
економічної системи, де інвестиції, принаймні частково, 
фінансуються за рахунок запозичень. У передмові до 
книги "Стабілізація нестабільної економіки" (1986) 
Г.Мінскі пише: "Парадоксально – але слабкість капіталі-
зму пов’язана якраз із його неспроможністю адекватно 
засвоїти процес виробництва, що використовує значні 
капітальні активи". Загалом його рекомендація щодо 
державного регулювання така: "Нам необхідно сформу-
вати економічні інституції, які б стримували і контро-
лювали структуру зобов’язань, у першу чергу, фінансо-
вих інституцій і процесів виробництва, що вимагають 
значних капітальних інвестицій"17.  

                                                                        
14 Див.: Minsky H. John Maynard Keynes. New York: 
Columbia University press, 1975. 
15 Minsky H. Stabilizing an Unstable Economy. – New 
York: McGraw Hill, 2008. – Р. 230–232. 
16 Ibid. – Р. 220.  
17 Ibid. – Р. 6. 
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Отже, які узагальнення можна зробити щодо спів-
відношення чинників формування глобальних фінансо-
вих дисбалансів? 

На нашу думку, це співвідношення можна подати у 
вигляді такої схеми. Інституційні рамки глобальних фі-
нансових дисбалансів сформовано на геополітичному 
рівні. Можливості, створені геополітичними домовлено-
стями, зумовили ситуацію "морального ризику" для орга-
нів монетарної влади США як емітента резервної валю-
ти, що відреагували надміру експансійною монетарною 
політикою на кризові економічні явища (що виявилися ще 
на початку 2000-х років у вигляді краху інтернет-
компаній), пов’язані з вичерпанням потенціалу п’ятого 
технологічного укладу і в подальшому вичерпанням поча-
ткового імпульсу для зростання світової економіки від 
включення країн, що розвиваються, і країн із ринками, що 
формуються, до глобальної конкуренції. Політика органів 
монетарної влади, своєю чергою, створила ситуацію 
"морального ризику" для фінансових посередників і підш-
товхнула розвиток специфічних фінансових інновацій.  

У зв’язку з проблемою морального ризику і хибної 
мотивації хотілося б зробити ремарку щодо специфіки 
фінансових дисбалансів, що сформувалися в Україні. 
Значною мірою кредитний бум в Україні відбувся завдяки 
зовнішньому фінансуванню вітчизняних банків материн-
ськими зарубіжними структурами і залученням вітчизня-
ними банками зовнішніх запозичень у формі синдикова-
них кредитів і облігацій. Здавалося б, це відображення 
загальносвітових процесів, пов’язаних з існуванням "га-

рячої" надлишкової глобальної ліквідності, що шукала 
прибуткового застосування. Але порівняння поведінки 
фінансового капіталу в Україні, Чехії та Польщі свідчить, 
що мотивація фінансових посередників значною мірою 
залежить від країни-реципієнта. Погляньмо на динаміку 
кредитування корпорацій та домогосподарств у Польщі та 
Чехії. Наприкінці 1990-х ці країни відкрили кордони іно-
земному фінансовому капіталу, й останній майже погли-
нув їхні банківські системи. Після цього в обох країнах 
відбулося впродовж 4–5 років зниження обсягів кредиту-
вання підприємств (оскільки в цей період у країнах спо-
стерігалося значне сповільнення економічної активності, 
в тому числі після переходу до вільно плаваючого курсу і, 
як наслідок, значної номінальної ревальвації, пов’язаної з 
притоком капіталу) і прискорене нарощування кредиту-
вання домогосподарств. Зменшення обсягів кредитування 
реального сектора, ймовірно, було пов’язано і з дією 
суб’єктивного чинника –  іноземні банки, в першу чергу, 
націлювалися на обслуговування західних компаній, а 
вітчизняні підприємства не відповідали їхнім стандартам 
кредитоспроможності. Але з уходженням Чехії та Польщі 
до Європейського Союзу розпочалося прискорене наро-
щування кредитування реального сектора. Щодо креди-
тування домогосподарств, то з 2000 року, коли почалося 
прискорене зростання глобальної ліквідності, і навіть 
після досягнення пристойних темпів економічного зрос-
тання в Чехії та Польщі нарощування кредитування домо-
господарств у цих країнах відбувалося досить рівномір-
ними темпами (рис. 9 і 10).  
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Рис. 9. Динаміка приросту кредитування бізнесу і домогосподарств у Чехії 

Джерело: Дані Чеського національного банку // http://www.cnb.cz/en/statistics/. 
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Рис. 10. Динаміка приросту кредитування бізнесу і домогосподарств у Польщі 

Джерело: Дані Національного банку Польщі // http://www.nbp.pl. 
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Які припущення на основі виявлених тенденцій мо-
жна зробити про мотивацію фінансових посередників (а 
це переважно структури іноземних фінансових груп)? 
Їхня поведінка, з одного боку, є доволі консерватив-
ною – фінансове стимулювання економіки не відбулося, 
доки у країнах не було створено певні інституційні га-
рантії для іноземного капіталу. З іншого боку, їхня дія-
льність має стратегічний характер: як тільки інституцій-
не середовище стало менш ризикованим, почалося 
активне кредитування реального сектора. Рівномірні 
темпи нарощування кредитування домогосподарств 
останніми роками свідчать про відсутність агресивної 

кредитної політики, націленої на короткострокову при-
сутність у країні-реципієнті. 

Тепер погляньмо на динаміку кредитування підпри-
ємств і населення в Україні. Хоча частка іноземного 
капіталу у статутному капіталі банківської системи 
України вже перевищила 35%, це не призвело до карди-
нальних змін у динаміці кредитування реального секто-
ра – тобто можна зробити припущення, що відбувся 
просто перерозподіл позичальників між банками під 
контролем іноземного і вітчизняного капіталу.  Водно-
час бачимо винятково агресивну політику щодо креди-
тування населення (рис. 11).  
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Рисунок 11. Динаміка приросту кредитування суб’єктів господарювання і населення в Україні 

Джерело: Дані Національного банку України // http://www.bank.gov.ua. 

Звичайно, велике значення мало зростання попиту 
населення на кредити у зв’язку з експансійною соціа-
льною політикою. Але все ж таки рішення про креди-
тування ухвалюють фінансові посередники, й їхня 
мотивація відіграє надзвичайно важливу роль. Хоча і 
з різних причин, але проблема морального ризику в 
поведінці фінансових посередників в Україні стала 
такою ж визначальною в розгортанні кризових явищ, 
як і в США.  Проблема "короткотермізму" в поведін-
ці фінансових посередників, про яку говорив прези-
дент ЄЦБ Ж.-К. Тріше, в поведінці банків в Україні 
набула свого роду абсолютної форми – ця поведінка 
була націлена не просто на отримання максимальних 
прибутків у короткостроковій перспективі, а на при-
сутність на фінансовому ринку України в коротко-

строковій перспективі. Йдеться як про банки під 
контролем вітчизняного капіталу, які намагалися 
досягти максимальних кількісних показників щодо 
роздрібної мережі, готуючись до вигідного продажу 
іноземцям, так і про іноземний капітал, який прихо-
див у величезній кількості у формі онкольних (за яки-
ми можна вимагати дострокового погашення) син-
дикованих кредитів. Отже, в Україні, крім загальних 
проблем, пов’язаних із глобальною фінансовою кри-
зою, – підтримки найбільш проблемних фінансових 
посередників, подолання системних ризиків, постає 
проблема впливу на стратегічну мотивацію фінансо-
вих посередників. І поки для її кардинальної зміни 
немає об’єктивних підстав, на неї необхідно вплива-
ти адміністративними методами. 

 

http://www.bank.gov.ua/
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Інститут економіки та прогнозування НАН України  

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА:  
МОДИФІКАЦІЯ ФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

Розвиток фінансових ринків у значній мірі визначає 
свободу економічного вибору. При цьому діяльність спе-
ціалізованих структур – банків та небанківських установ – 
є визначальною для впровадження спектра фінансових 
послуг. Інститут фінансового посередництва послідовно 
розвивається разом із поглибленням розподілу праці у 
сфері обслуговування потреб економічних контрагентів 
щодо збереження і примноження первісної вартості фі-
нансових та матеріальних активів, поступово виокрем-
люючись у самостійний вид економічної діяльності. 

На сьогодні постійно поновлюваний перелік нагальних 
проблем, вирішення яких є важливим для фінансової сис-
теми України, фокусується навколо питань обґрунтування 
необхідності активізації діяльності фінансових установ, і в 
першу чергу банків, у формуванні інвестиційно спрямова-
ної економіки, визначенні наслідків конкуренції та співро-
бітництва різних вітчизняних фінансових установ, розроб-
ки пропозицій щодо посилення затребуваності послуг 
фінансового посередництва для організованого залучення і 
розміщення інвестиційних ресурсів. У зв’язку з цим пос-
тійно актуалізується потреба вивчення особливостей ста-
новлення фінансового посередництва в Україні, впливу 
результатів діяльності установ фінансового сектора на роз-
виток інших інституційних секторів економіки.  

Фінансове посередництво узагальнено означає профе-
сіональну діяльність банківських і небанківських фінан-
сових установ щодо задоволення економічних потреб 
клієнтів шляхом надання їм відповідних фінансових пос-
луг. Сукупність банківських і небанківських фінансових 
установ як економічних одиниць сектора фінансових кор-
порацій (у термінології системи національного рахівниц-
тва) прийнято називати фінансовими посередниками.  

Банки та група небанківських фінансових установ є спе-
ціалізованими професіональними операторами фінансового 
ринку – кредитно-інвестиційними установами, що пропо-
нують і реалізують фінансові послуги як особливий товар 
на умовах провадження виключних і поєднаних видів діяль-
ності. При цьому перерозподіляються ризики і ресурси між 
постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між 
інвесторами/кредиторами та реципієнтами коштів у дина-
міці руху активів. Виключний вид діяльності означає його 
обов’язкову виокремленість із сукупності інших, а поєдна-
ний – дозволяє сполучати різні види діяльності (наприклад, 
у першому випадку таким є страхування життя, а у друго-
му – всі інші види страхування). Виключність посередни-
цької діяльності відзначається і у ліцензійних документах. 
Суттєвим важелем регламентації функціонування фінансо-
вих посередників є заборона їх виробничої і торговельної 
діяльності (торгівлі нефінансовими активами).  

Затребуваність і пропозиція фінансових послуг є ви-
значальними елементами у вищенаведеному тлумаченні 
терміна "фінансові посередники". З ускладненням фінан-
сової системи відповідно збільшується кількість послуг, 
які пропонують посередники. За рахунок збільшення об-
сягу послуг посередники здійснюють регулювання попи-
ту і пропозиції на фінансовому ринку. Можна сказати, що 
теорія і практика фінансового менеджменту розвинулася 
разом зі зростанням потреб у фінансових послугах.  

Тому більш прийнятним вбачається такий уточнений 
підхід до з’ясування значення і сутності посередників: не 
тільки як поєднувальної сервісної ланки в супроводженні 
кругообігу капіталу, а й як ринкових фінансових інститу-
тів, котрі й сприяють актам купівлі–продажу і самі прид-
бавають фінансові активи для наступного їх продажу.  

Каталізуюча роль фінансових посередників полягає в 
тому, що вони виступають продуцентами фінансових пос-
луг і одночасно дистриб’юторами фінансових ресурсів при 
переміщенні останніх між учасниками ринку. Їх призна-
чення полягає в поєднанні економічних інтересів постача-
льників (інвесторів) і споживачів (реципієнтів) фінансового 
капіталу шляхом упровадження відповідних фінансових 
послуг. Центральне завдання фінансових посередників 
полягає в спрямуванні руху капіталу до найбільш ефектив-
них його споживачів. При цьому базовою основою функці-
онування посередницьких структур є реалізація як прямих 
кредитно-інвестиційних угод, тобто безпосереднього фі-
нансування клієнтів, так і заміна прямого безпосереднього 
фінансування непрямим через випуск власних вторинних 
зобов’язань. При оперуванні фінансовими ресурсами пред-
метом праці для фінансових посередників виступають пе-
реважно такі активи, як цінні папери і гроші.  

Фінансові посередники є інституційними (а не індивіду-
альними) учасниками фінансового ринку, які структурують 
спектр фінансових послуг відповідно до рівня розвитку фі-
нансової системи держави. У цьому значенні інституційні 
учасники, на противагу індивідуальним, є колективними 
учасниками, які провадять різні види професіональної діяль-
ності з фінансовими активами і розподіляють прибуток між 
засновниками та довірителями відповідно до правових норм 
і конкретної угоди. Інституційний учасник опікується капі-
талом своїх клієнтів, шукає оптимальні (з точки зору зістав-
лення ризику і дохідності) варіанти розміщення капіталу, – 
і в цьому полягає основна домінанта його фінансової поведі-
нки. Індивідуальний учасник розпоряджається своїми кош-
тами самостійно і отриманий прибуток належить йому пов-
ністю. Також діяльність інституційних учасників, на відміну 
від індивідуальних, обов’язково ліцензується. 

Фінансові посередники вирізняються серед інших 
економічних структур високопрофесіональними вимо-
гами до наявності спеціальної, інколи вузькопрофільної 
підготовки фахівців і відповідної якості надання послуг 
клієнтам. Тому інформація і знання у сфері фінансового 
посередництва практично завжди є ексклюзивними.  

Послуги фінансових посередників об’єктивно зумо-
влюються диверсифікацією можливостей розміщен-
ня/акумуляції капіталу і поглиблення спеціалізації в 
діяльності економічних суб’єктів. Двоєдність пропо-
зиції і затребуваності фінансової послуги визначає 
"імпульс" розвитку фінансового посередництва в еко-
номічному середовищі. 

Діяльність фінансових посередників формує ринок 
фінансових послуг, де в рамках кругообігу капіталу реалі-
зуються контрактні відносини посередників з клієнтами 
щодо обслуговування останніх з використанням спектра 
фінансових інструментів. Як кумулятивна система ринок 
фінансових послуг об’єднує сегментовані види професій-
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ної діяльності з оперування фінансовими активами. Він 
включає в себе менш місткі ринки, такі як банківських, 
страхових, інвестиційних та інших послуг. Щойно пере-
лічені й інші субринки є підсистемами ринку фінансових 
послуг, що відрізняються способом організації, регулю-
вання й характеристиками конкретної послуги, а також 
метою і завданнями її надання/використання.  

Основне функціональне призначення ринку фінансо-
вих послуг як економічної системи полягає в трансфор-
мації фінансових ресурсів зі стану потенційного їх вико-
ристання в продуктивний організований оборот. Іншими 
словами, з використанням інструментів ринку фінансових 
послуг ресурси зі стану статики (знерухомлення, очіку-
вання) переходять у стан динаміки (руху). При цьому 
ресурси в такому інвестиційному русі набувають ознак 
капіталу – самозростаючої вартості. Результатом функці-
онування ринку фінансових послуг є фінансова послуга 
як особлива форма товару, рух котрого від посередника 
до споживача здійснюється за допомогою інформаційно-
комунікативної мережі взаємного зв’язку.  

Комбінування різних форм та інструментів фінансу-
вання економічних потреб розвивається як використання 
нових можливостей, що виникли внаслідок уже глобаль-
ної фінансової модернізації. Проте такі сигнальні ознаки 
уніфікації ведення фінансового бізнесу не зводяться до 
його повної стандартизації. У різних країнах світу – від-
мінних за економічним устроєм – має місце варіативність 
пропорцій між формами обслуговування учасників ринку 
та існування розгалуженої мережі своєрідних фінансових 
агентів для неофіційних грошових трансакцій. Розрахун-
ки і перекази грошей поряд із традиційними методами їх 
організації (з використанням послуг банків) можуть бути 
забезпечені і у нетрадиційних формах без участі легітим-
них фінансових посередників. 

Класифікація видів фінансових посередників не є типо-
вою для різних країн і багато в чому залежить від загально-
го рівня економічного розвитку та практичних потреб уча-
сників ринку, є продуктом економічної історії, тяжіє до 
національних традицій ведення бізнесу, ділової психології, 
рівня фінансової культури та інших чинників. Внаслідок 
цього мають місце відмінності в трактуванні і представ-
ленні структури фінансового посередництва. У міжнарод-
ному середовищі застосовується і класифікація видів фі-
нансових посередників з огляду на характеристику 
фінансових послуг, що пропонуються. Така диференціація 
об’єднує посередників за певними напрямами: а) депозитні 
установи (банки, кредитні товариства-спілки); б) контракт-
но-ощадні установи (страхові компанії, пенсійні фонди, 
ощадні асоціації); в) інвестиційні установи (інвестиційні 
банки, установи ІСІ та ін.). В американській практиці, 
окрім депозитних і недепозитних посередницьких установ, 
вирізняються також і фінансові установи федерального 
уряду. В останньому випадку структуризація посередницт-
ва зважає на національні американські особливості ведення 
фінансового бізнесу зі значною лібералізацією і наявним 
високоліквідним фондовим ринком. Натомість, більш жор-
сткі, рестрикційні умови фінансування розвитку в конти-
нентальній Європі та Японії роблять наголос на переважно 
банківському обслуговуванні клієнтських потреб, і, відпо-
відно, посередницький сервіс у цьому випадку часто розу-
міється як банківський. Різнопропорційне позиціонування 
банківських і небанківських посередників у різних країнах 
ґрунтується на різних моделях фінансового ринку: переваж-
но на англо-американській і романо-німецькій.  

Доцільно представити види фінансових посередни-
ків з урахуванням як національної української практики, 

так і досвіду зарубіжних країн. Відповідно фінансових 
посередників можна класифікувати залежно від органі-
заційної форми функціонування посередницьких інсти-
тутів з одночасною акцентуацією відмінностей у прове-
денні фінансових операцій і наданні фінансових послуг.  

У такому розумінні вирізняються саме банківські і 
небанківські фінансові інститути. Видами фінансових 
посередників в Україні є:  

1) банківські установи: універсальні банки; спеціалі-
зовані банки (інвестиційні, іпотечні, ощадні, клірингові);  

2) небанківські установи: інститути спільного інвес-
тування (ІСІ); страхові компанії та пенсійні фонди; ком-
панії з управління активами ІСІ та пенсійних фондів; 
кредитні спілки, інші структури. Відмінності в інститу-
ційному позиціонуванні на вітчизняному ринку зазначе-
них вище видів посередників дозволяє говорити саме 
про їх інституційну класифікацію.  

Фінансові посередники у ринковому середовищі як 
продуценти фінансових послуг і дистриб’ютори фінан-
сових активів виконують такі функції.  

1. Консолідація (акумуляція) збережень індивідуальних 
інвесторів у єдиний пул і наступне диверсифіковане вкла-
дення накопиченого капіталу в різні проекти з перспектив-
ною капіталізацією. Необхідна диверсифікація забезпечу-
ється шляхом об’єднання вільних коштів розрізнених 
інвесторів для купівлі інших різноманітних ринкових акти-
вів. У результаті окремий інвестор отримує відповідну 
частку кожного з цих набутих ринкових активів. Індивідуа-
льні збереження з інвестиційними намірами є особливим 
видом збережень, і для багатьох непрофесійних учасників 
ринку звернення до інституційних фінансових консультан-
тів є переважною формою участі в масштабних проектах. 

2. Підвищення ліквідності фінансових вкладень шля-
хом професіонального портфельного управління довірени-
ми і набутими активами. Фінансові посередники пропону-
ють клієнтам активи, які фактично є диверсифікованими 
портфелями активів. Не потребує доказів факт, що можли-
вості індивідуального інвестування вужчі, ніж інституцій-
ного, при цьому ліквідність і ризики вкладень також різ-
няться. У довгостроковому плані посередники універ-
сально забезпечують ліквідність вкладень, регулюють інте-
реси інвесторів і компаній, що діють на відкритому ринку. 

3. Забезпечення рівноваги на ринку капіталів через 
погодження пропозицій і попиту на фінансові ресурси. За 
рахунок масштабів діяльності і портфельного управління 
активами посередники гармонізують відносини між пос-
тачальниками і споживачами капіталу, ліквідують дисба-
ланс між пропозицією і попитом на вільні кошти, забез-
печуючи при цьому ефективний розподіл і перерозподіл 
ресурсів на первинному і вторинному ринках.  

4. Перерозподіл і зниження фінансових ризиків. 
Інституційні посередники при купівлі чи продажу фі-
нансових активів, власне, торгують ризиками, пере-
розподіляючи їх між консервативними і агресивними 
учасниками ринку – між менш схильними і більш схи-
льними до ризику економічними суб’єктами. Зниження 
ризику відбувається шляхом диверсифікації портфеля 
активів і професіонального управління ними. 

5. Винятковою функцією фінансових посередників є 
специфікація прав власності клієнтів-довірителів. 
Останні, звертаючись до посередників, формують відно-
сно прозоре поле своїх інвестиційних намірів, і ринок 
синергічно теж набуває прозорих і організованих ознак 
функціонування. Фактично при цьому відбувається ле-
галізація прихованого (незадіяного) капіталу і його 
спрямування в організоване "фінансове русло".  
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У зв’язку з цим розв’язання питання легалізації капі-
талу вбачається через заохочення клієнтів використовува-
ти послуги фінансових посередників, що потребує впро-
вадження низки регулятивно-протекціоністських заходів. 
Концептуально, необхідно домогтися коригування тран-
сакційних витрат щодо впровадження послуг таким чи-
ном, щоб вартість угод у легальному секторі була ниж-
чою, ніж у нелегальному. Це, відповідно, пов’язується з 
посиленням захисту прав власності, перегляду елементів 
фіскальної практики, лібералізації умов започаткування 
бізнесу, ліцензування операцій з одночасним посиленням 
відповідальності за несанкціоновані і нелегальні угоди.  

Зазначені вище посередницькі функції зводяться до 
трансформації надлишкових фінансових ресурсів, часто 
малорухомих, в інвестиційний капітал, – попит на який 
практично завжди переважає пропозицію. Інформаційна 
обізнаність посередників при цьому виступає своєрід-
ним нематеріальним активом. Звернення клієнтів до 
інституційних посередників фактично означає делегу-
вання їм інвестиційних рішень.  

Інвестиційна місія фінансового посередництва визна-
чає вибір напрямів реалізації інвестиційної стратегії: дов-
гострокові вкладення і тактичні підходи до управління 
активами. Досягнення загальних цілей інвестування, що 
полягають у забезпеченні збереження, надійності, дохід-
ності і ліквідності вкладень, з використанням різних фі-
нансових інструментів досить явно проявляються у діяль-
ності фінансових посередників. Також різні суб’єкти 
фінансового посередництва, окрім загальних інвестицій-
них цілей, мають також звужені, відповідно до специфіки 
їх діяльності, цілі підпорядкованого рівня, які визначають 
індивідуальні стратегії та індивідуальний набір посеред-
ницьких послуг. Таким чином, фінансові посередники, 
при задоволенні економічних потреб клієнтів, окрім влас-
них комерційних питань, вирішують і загальні макроеко-
номічні проблеми, забезпечуючи міжгалузевий і міжрегі-
ональний перерозподіл капіталу.  

Виходячи з аналізу сформульованих вище функцій, 
можна виділити два етапи в процесі генезису фінансових 
посередників: а) накопичення довіреного в управління 
капіталу; б) управління (інвестування) накопиченим капі-
талом. Поступово формується ситуація, коли зазначені 
етапи перестають бути послідовними – ринкові умови 
потребують їх синхронізації та дискретності з відповід-
ними різно- чи рівновеликими обсягами фінансування 
клієнтських потреб. Строгий ланцюговий взаємозв’язок 
етапів розвитку посередницьких структур змінюється 
симбіозом операційних можливостей дотримання фінан-
сової стратегії, коли тактичні зміни характеру ринкового 
середовища спонукають до непередбачуваних варіацій і 
"перетасування" процесів накопичення (а згодом і піджи-
влення) фінансовими ресурсами. 

Фінансові посередники, які пропонують і надають 
професійні послуги, повинні зважати на дві обставини. По-
перше, обов’язково випереджати можливості індивідуаль-
них інвесторів з огляду на дохідність вкладень, якість 
портфельного управління активами; а по-друге, застосову-
вати інновації в інструментах і формах роботи, продукувати 
сервісне "ноу-хау", формувати фінансову культуру поведі-
нки на ринку. Бізнес у сфері фінансового посередництва – 
це бізнес, пов’язаний з людьми, їх психологією та інвести-
ційними уподобаннями. Реалізація інвестиційних очікувань 
в економічному середовищі значною мірою залежить від 
професіоналізму посередницьких структур. 

Інституційні відмінності між банківськими і небан-
ківськими фінансовими посередниками дозволяють 
сформулювати характерні ознаки, притаманні тим чи 
іншим зазначеним структурам.  

По-перше, тільки банки відкривають і ведуть розра-
хункові рахунки своїх клієнтів, депонують грошові кошти 

і кредитують позичальників у грошовій формі (кредитні 
спілки надають тільки споживчий кредит, до того ж пере-
важно у товарній формі і тільки своїм членам-співзаснов-
никам). Проведення банками зазначених операцій безпо-
середньо впливає на обсяг грошової маси в обігу і, 
відповідно, на рівень монетизації економіки. Роль банків 
в утворенні грошового капіталу і підтримці його кругоо-
бігу є виключною. Небанківські структури не мають та-
ких можливостей впливу на обсяги грошової маси.  

По-друге, банки беруть на себе зобов’язання з фіксова-
ною сумою боргу перед клієнтами, кошти яких розміщені 
на відповідних банківських рахунках. У цьому разі весь 
ризик ліквідності перебирає на себе банк. Натомість, неба-
нківські посередники, наприклад, інвестиційні компанії і 
фонди, перерозподіляють всі ризики щодо зміни вартості 
чистих активів порівну між засновниками і учасниками. 

По-третє, якщо особливістю банківської діяльності 
є той факт, що неплатоспроможність передує стану не-
ліквідності, то небанківські структури мають мінімальні 
проблеми з ліквідністю банківського типу (оскільки 
банки працюють переважно з грошима, а небанківські 
структури – з грошовими документами). 

По-четверте, відмінність між банківським і небан-
ківським посередництвом лежить у площині характери-
стики фінансового портфеля: кредитний, інвестиційний, 
цінних паперів, страховий, що вказує на відповідність 
фахового роду діяльності. 

По-п’яте, у більшості випадків, на відмінність форми 
посередництва вказує інституційна підпорядкованість 
ліцензування: наприклад, право на впровадження банків-
ських послуг надає Національний банк, страхування – 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових пос-
луг. Адміністративна розмежованість ліцензійної політи-
ки безумовно вказує на характер посередництва.  

По-шосте, банківське посередництво у вітчизняних 
умовах має обмеження щодо територіальних рамок об-
слуговування клієнтів. Згідно з виконанням вимог Закону 
України "Про банки і банківську діяльність" комерційні 
банки зафіксували співвідношення між розміром капіталу 
і територією діяльності. Небанківські структури з подіб-
ними обмеженнями надання послуг не стикаються. 

Порівняння привабливості користування послугами 
банківських і небанківських посередників дозволяє зро-
бити висновок щодо наявності ситуативного вибору кліє-
нтів у цьому питанні. Традиційне розуміння банківського 
сервісу як кредитно-депозитного і відносно інноваційні 
пропозиції небанківських структур в сегментованих сфе-
рах суттєво впливають на уподобання клієнтів. 

Особливостями розвитку фінансових ринків в 
останнє десятиріччя стало поєднання елементів англо-
американської та євроконтинентальних моделей, прони-
кнення ісламських банків на західні ринки і використан-
ня західними структурами ісламських фінансових ін-
струментів у практиці господарювання. Разом з цим слід 
зазначити, що світова тенденція універсалізації діяльно-
сті фінансових установ, що поєднує елементи банківсь-
кого і небанківського обслуговування клієнтів, попри 
поширення в останні роки, має індивідуальні риси про-
яву в різних країнах. Поряд з отриманими незаперечни-
ми вигодами внаслідок комбінування фінансових опера-
цій в єдиному центрі доцільність спеціалізації фінан-
сового сервісу залишається суттєвою. 

Для запобігання зловживанням критерії вибору по-
середників визначаються виходячи з таких міркувань, 
як: специфіка конкретного сегмента ринку, динаміка 
кон’юнктури і жорсткість конкуренції; фінансова істо-
рія, бізнесова ніша і наміри просування на ринку (інвес-
тиційна декларація), обсяги повноважень – прав та 
обов’язків посередника при досягненні бажаного і обу-
мовленого з клієнтом-замовником результату. Інколи 
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клієнти звертаються до кількох посередників одночасно. 
Як правило, це відбувається на нових, невипробуваних 
ринках. Звісно, при цьому збільшуються витрати на 
оплату розгалужених послуг і ускладнюється подаль-
ший оперативний моніторинг з боку замовників. Фінан-
сові посередники застосовують форми брокерського або 
дилерського обслуговування клієнтів. Зазначені поняття 
фігурують як базові, об’єднуючі відносно можливих 
розгалужених їх варіантів.  

Спостерігається постійна конкурентна боротьба між 
банками, установами ІСІ та іншими посередниками за 
можливість залучення і управління вільними коштами 
потенційних клієнтів-партнерів. В умовах України порів-
няння ринкових ніш банківського і небанківського секто-
рів, безсумнівно, складається на користь першого. За 
окремими оцінками, обсяги операцій небанківських фі-
нансових інститутів становлять незначну частку у ВВП 
держави. Українські банки тяжіють до універсального 
європейського типу діяльності (на відміну від американ-
ського, який є більш спеціалізованим), у багатьох випад-
ках експансійно пропонуючи широкий диверсифікований 
спектр послуг. Внаслідок цього інституційно обмежується 
конкурентоспроможність небанківських структур, які роз-
виваються у фарватері і одночасно споріднено з банками.  

Конкуренція між банківськими і небанківськими по-
середниками часто має неціновий характер, – напри-
клад, у сфері залучення вільних коштів населення. Це 
пояснюється специфікою пасивних операцій: у банків-
ській справі домінує відсоткова ставка по депозитах і 
кредитах; при страхуванні визначальним є страховий 
тариф, який впливає на розмір премії та обсяги відшко-
дування збитків; інвестиційні фонди і компанії оперу-
ють курсовою різницею між вартістю власних акцій 
(інвестиційних сертифікатів) і вартістю сформованого 
портфеля фінансових активів.  

Оскільки основними вимогами до функціонування 
фінансових посередників є забезпечення прозорості їх 
діяльності, то об’єктивно необхідним при цьому є відпо-
відне регулювання – як на державному рівні, так і на рівні 
самоорганізації. Слід визнати, що вітчизняним фінансо-
вим посередникам доводиться діяти в умовах недопра-
цьованих правил гри, що суттєво дається взнаки.  

Регулювання діяльності банків та банківського посе-
редництва в переважній мірі одноосібно здійснює Наці-
ональний банк України відповідно до законодавчо вста-
новлених повноважень (стосовно операцій банків на 
фондовому ринку – разом з Державною комісією з цін-
них паперів і фондового ринку (ДКЦПФР). 

Більш диференційованою є практика державного ре-
гулювання небанківського посередництва. На сьогодні 
має місце окреме регулювання діяльності інститутів 
спільного інвестування – з боку ДКЦПФР, і стосовно 
всіх інших небанківських посередників – з боку Держа-
вної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
(Держфінпослуг). Таким чином, зберігається розрізнено-
відомче державне регулювання і нагляд за діяльністю 
тих чи інших фінансових посередників.  

В Україні за останні п’ятнадцять років ключовими 
передумовами і одночасно результатами розвитку фі-
нансового ринку можна вважати: а) на макрорівні – фо-
рмування законодавчо-нормативної бази; б) в організа-
ційному плані – створення і діяльність державних 
регуляторів разом з саморегулювальними організаціями 
і професійними об’єднаннями; в) на мікрорівні – стано-
влення конкурентоспроможних фінансових посередни-
цьких структур: банків та небанківських установ; г) в 
екстериторіальній площині – поступова інтеграція в 
міжнародний кругообіг капіталу.  

Розвиток фінансового ринку України супроводжуєть-
ся модифікацією відповідних кількісних і якісних харак-
теристик, – насамперед через впровадження нових фінан-
сових інструментів, операцій та послуг. Разом з наявними 
проблемами (незадовільні оцінки капіталізації, ліквіднос-
ті та прозорості, слабкий захист прав власності) спостері-

гаються очікувані ознаки інституціоналізації ринку. До 
останніх відносять такі як: а) переважання інституційних 
учасників – інвесторів, кредиторів і реципієнтів капіталу 
над індивідуальними, що засвідчує зрілість корпоратив-
них (об’єднаних) варіантів розміщення активів і професі-
ональне використання коштів; б) поширення організова-
них форм встановлення і реалізації фінансових відносин, 
що означає легітимність і прозорість намірів учасників-
контракторів при здійсненні угод. 

Фінансовий ринок України все ще вкрай нерівномірно 
розвивається за окремими своїми сегментами. Низький 
рівень довіри між ринковими контрагентами разом з не-
достатнім захистом прав власності та контрактних прав 
виступають чи не найбільшими перепонами формування 
дійсних, а не декларативних ринкових відносин.  

З інституційної точки зору є підстави зазначити, що 
економіка стає ринковою не тоді, коли визнається такою 
міжнародними інститутами, – оскільки зовнішні атрибу-
ти не завжди споріднені з внутрішніми змінами. Очеви-
дно, варто говорити про "ринковість" тільки після того, 
коли неформальні (довільні, хаотичні) норми економіч-
ної поведінки стануть формальними, юридично стандар-
тизованими в інтересах широкого, а не вузького кола 
осіб. Роль легітимного фінансового посередництва при 
цьому є незаперечною.  

Враховуючи вищезазначене, необхідно розробити 
комплекс заходів щодо поширеного впровадження ін-
ституту фінансового посередництва як основи фінансо-
вого ринку. Такі заходи можуть бути спрямовані на: а) 
стимулювання цільової сегментації формування клієнт-
ського попиту щодо управління довіреними коштами, а 
згодом і його задоволення шляхом індивідуального чи 
обмежено-групового обслуговування; б) запровадження 
комплексу консультаційно-пояснювальних заходів серед 
потенційних клієнтів щодо акцентації переваг інститу-
ційної форми розміщення вільних коштів; в) стимулю-
вання конкуренції між банківськими і небанківськими 
структурами шляхом забезпечення рівних умов їх діяль-
ності; г) забезпечення кількісного і якісного "прориву" 
фінансового сервісу через застосування нових фінансо-
вих послуг і продуктів; д) посилення регулятивних ви-
мог за посередницькою діяльністю з боку держави і 
саморегулювальних організацій з метою захисту прав 
власності, уникнення фінансового шахрайства і обме-
ження можливості побудови фінансових пірамід; е) пе-
рманентне підвищення обсягів гарантійного відшкоду-
вання втрат клієнтських коштів за форс-мажорних 
обставин у банківській та небанківській сферах.  

Про стійкий розвиток фінансового ринку, а з ним і 
про стійкий розвиток економіки в цілому можна буде 
говорити при досягненні таких передумов:  

– концентрації ринку за фінансовими інститутами і ди-
версифікації за фінансовими інструментами з одночасними 
рестрикціями щодо переміщення спекулятивного капіталу;  

– підвищенні рівня внутрішньої конкуренції між фі-
нансовими інститутами та їх конкурентоспроможності у 
міжнародному порівнянні; 

– легітимізації угод і розширення місткості організо-
ваного ринку, зростання його капіталізації; 

– поширенні традиційних (масових) фінансових пос-
луг і продуктів з одночасним упровадженням новацій у 
сфері фінансового сервісу; 

– збалансуванні чинних і розробленні необхідних нових 
законодавчих і підзаконних актів фінансового права, і в 
першу чергу тих, що стосуються захисту законних прав 
власності як вагомих, так і міноритарних інвесторів; 

– модифікації важелів державного регулювання, коли 
держава повинна більш активно використовувати можли-
вості учасників ринку, а для згладжування ринкової цик-
лічності доцільно переорієнтовуватися з моніторингу за 
дотриманням нормативів на моніторинг оцінки і попере-
дження ризиків у діяльності фінансових установ; 

– розгалуженні мережі взаємовигідних зв’язків і паритет-
них відносин з міжнародними фінансовими організаціями.  
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ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

Вплив фондового ринку на грошовий обіг країни. 
Однією із сфер, обслуговування якої пов’язане з обігом гро-
шових коштів, є сфера обігу цінних паперів – фондовий ри-
нок, який опосередковує рух фіктивного капіталу. На відміну 
від справжнього капіталу, що існує у формі речових елемен-
тів виробництва (будівель, споруд, обладнання, механізмів 
тощо), фіктивний капітал постає у формі цінних паперів. 
Особливість фіктивного капіталу полягає в тому, що він не 
має вартості, але має ринкову ціну, яка являє собою перетво-
рену форму капіталізованого доходу. Тобто не розмір фікти-
вного капіталу визначає величину доходу, а, навпаки, вели-
чина доходу визначає розмір. Накопичення фіктивного 
капіталу відбувається як у результаті вкладення дедалі біль-
ших сум грошових коштів у цінні папери, так через зростан-
ня ринкової вартості цінних паперів, у тому числі внаслідок 
збільшення розриву між доходами по цінних паперах і нор-
мою (ставкою) позичкового відсотка. 

Як складова фінансового ринку фондовий ринок зосере-
джує попит і пропозицію щодо цінних паперів, сприяє фор-
муванню ринково обумовлених цін, залучає і спрямовує 
(перерозподіляє) більші чи менші обсяги грошових капіталів 
у найефективніші галузі виробництва і сфери економічної 
діяльності, опосередковуючи їхній рух обігом цінних папе-
рів. Таким чином, фондовий ринок, як і будь-який інший 
ринок (товарів, робіт, послуг), своєю товарною складовою 
(тут – цінними паперами) входить, зокрема, до розрахунку 
формули визначення кількості грошей, необхідних для обігу. 

При цьому розширення масштабів фондового ринку 
веде до збільшення потреби у грошових коштах, що обслу-
говують обіг цінних паперів, і, навпаки, звуження місткості 
фондового ринку призводить до зменшення потреби у 
грошах як засобах обігу і платежу. Відповідно, і вплив на 
інфляційні процеси з боку фондового ринку може бути як 
позитивним (що стримує інфляцію), так і негативним (що 
стимулює інфляцію). 

Вплив фондового ринку на грошовий обіг (а через ньо-
го і на інфляційні процеси) відбувається внаслідок того, що 
обслуговування обігу цінних паперів вимагає більшої чи 
меншої суми грошей, яка залучається з товарного, грошо-
вого і кредитного ринків, або, навпаки, повертається (ви-
штовхується) на ці ринки з фондового. 

На зазначеній залежності ґрунтується потенційна 
можливість використання фондового ринку як інструме-
нту державного регулювання інфляційних процесів у країні, 
що досягається шляхом "зв’язування" більшої чи меншої 
грошової маси через вкладення її в цінні папери. 

Чинники, що ускладнюють використання антиінф-
ляційного потенціалу фондового ринку України. Про те, 
що фондовий ринок може допомогти в боротьбі з інфляцією, 
вже давно говорять фінансові аналітики, хоча на офіційному 
рівні це почали визнавати лишень останніми роками. Відо-
мо, що у країнах із розвиненою економікою фондовий ринок 
поглинає величезну масу грошей, які в іншому випадку стали 
б "зайвими" і спровокували додаткове зростання цін. Більше 
за те, роль фондового ринку як споживача й абсорбенту 
грошової маси мірою його розвитку зростає випереджуваль-
ними темпами стосовно реального сектора економіки. Так, за 
оцінками Світової федерації бірж і Банку міжнародних роз-
рахунків за два останні десятиліття ХХ століття капіталізація 
світового ринку акцій зросла майже у 13 разів, натомість 
сукупний світовий ВВП – лишень у 2,5 раза, а частка світової 
заборгованості за цінними паперами відносно ВВП з 1990 по 
2001 рр. зросла з 73 % до 123 %1. 
                                                                        
1 Див.: Хмыз О. Институциональные инвесторы на раз-
витых и формирующихся рынках // Мировая экономика 
и международные отношения. – 2005. – № 6. – С. 54–62; 

Незважаючи на коротку власну історію, фондовий ринок 
України також розвивається випереджувальними темами як 
щодо ВВП, так і щодо інших товарних ринків (рис.). 

Починаючи з 2004 р. загальний обсяг торгів на ринку 
цінних паперів стабільно перевищує обсяги виробництва як 
продукції сільського господарства, так і промислової, 
і 2006 р. досяг 492,8 млрд грн, або 92% стосовно ВВП.  

Загальна капіталізація ринку акцій ПФТС (сукупна рин-
кова вартість емітентів, цінні папери яких перебувають у 
лістингу ПФТС) на кінець 2007 р. становила 111,8 млрд дол. 
США, що більш як у 23 рази перевищує показник капіталі-
зації 2003 р. й у 2,5 раза – 2006-го. 

На кінець 2007 р. капіталізація ринку акцій ПФТС сто-
совно ВВП досягла 80% (2006 р. – 41,7%), що досить конку-
рентно виглядає навіть на тлі фондових ринків країн 
Центральної та Східної Європи, які стали на шлях ринкових 
перетворень набагато раніше за Україну. 2007 р. фондова 
біржа ПФТС мала такі показники капіталізації (табл. 1). 

Разом з тим реалізація можливостей фондового ринку 
як інструменту "зв’язування" надлишкової грошової маси в 
Україні пов’язана з багатьма труднощами. 

По-перше, це стосується незначних абсолютних обся-
гів українського фондового ринку, низького рівня його ка-
піталізації щодо ВВП, невисокої частки організованого 
ринку в загальних обсягах торгів. Унаслідок цього ринок не 
спроможний сьогодні реально поглинути більш-менш зна-
чну додаткову масу грошей. 

Не можна не помітити, що за задовільних динамічних 
показників розвитку фондового ринку його абсолютні мас-
штаби виглядають поки що карликоподібно в порівнянні з 
фондовими ринками розвинених країн як за показниками 
ліквідності, так і за показниками капіталізації (табл. 2). 

Капіталізація українського ринку акцій на кінець 2005 р. 
становила 0,16% від капіталізації ринку США; 0,6% – від ринку 
Японії; 0,9% – Великобританії; 1,6% – Франції та 2,3% від рин-
ку Німеччини. Помітно поступається ринкам найрозвиненіших 
країн світу і показник капіталізації ринку акцій стосовно ВВП. 

Отже, незважаючи на помітний і очевидний прогрес 
упродовж останніх трьох років, доводиться констатува-
ти, що фондовий ринок України ще недостатньо вико-
нує основні свої функції: зосередження попиту і пропо-
зиції щодо цінних паперів українських емітентів, 
формування справедливих ринкових цін на цінні папери 
українських емітентів, залучення фінансових інвестицій 
у розвиток економіки.  

По-друге, обмеженою залишається частка акцій емі-
тентів, що перебувають у вільному обігу (free float). Так, 
якщо в розвинених країнах широко присутніми на ринку 
вважають емітентів, у яких частка акцій, що перебуває в 
активному обігу, перевищує 75%, у Росії – 25%, то в Україні 
широко репрезентованими на ринку вважають емітента, у 
якого в обігу перебуває понад 5% цінних паперів власного 
випуску. І хоча при цьому загальна капіталізація ринку акцій 
ПФТС (ринкова вартість емітентів, акції яких котируються 
на ринку) неухильно зростає, частка акцій, що перебувають у 
вільному обігу, залишається незначною (табл. 3). 

Із 18 так званих блакитних корінців, що входять до ін-
дексного кошика ПФТС, на підставі якого визначається 
індекс ПФТС, 4 емітенти мають free float, менший або на 
рівні 5%, ще 4 перебувають у проміжку від 5% до 10%, 5 – 
від 10% до 20%, 3 – понад 20%, але менший за 25%, і лише 
2 мають free float, більший за 25% статутного капіталу 
(ВАТ "Західенерго" і ВАТ "Мотор-Січ").  
                                                                                                             
Шапран В. Би-валютные финансовые активы, безопасно 
ли их использовать на развивающихся рынках // Фондо-
вый рынок. – 2002. – № 37. – С. 22–29. 
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Рис. Порівняльні обсяги торгів на ринку цінних паперів, реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)  

і продукції сільського господарства 
Джерело: Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2006 рік (витяг). – К., 2007. – С. 5. 

Таблиця 1 
Капіталізація ринку ПФТС 2007 року* 

Показник Кількість цінних паперів Капіталізація ринку 
млн грн % до підсумку 

1 рівень 13 92 684 17,93 
2 рівень 131 140 162 27,12 
0 рівень 708 284 065 54,95 
Разом 852 516 911 100,00 

* Оперативна інформація ПФТС станом на 03.12.2007. 
Джерело: Річний звіт за 2007. Перша фондова торговельна система // www.pfts.com.ua. 

Таблиця 2  
Капіталізація деяких національних ринків акцій 2005 року 

Показник США Японія Велика Британія Німеччина Франція Україна 
Млрд дол. США 16 998,0 4 736,5 3 058,2 1 221,3 1 710,0 28,7 
Стосовно ВВП,% 136,7 103,9 139,1 43,7 80,4 33,7 
Складено за: Statistical Abstract of the USA 2007. Table 1368 // <http://www.census.gov/compendia/statab/tables /07s1368.xls>; 
річні звіти ПФТС за відповідні роки. 

Таблиця 3 
Відсоток акцій з індексного кошика ПФТС, що перебуває у вільному обігу (free-float),  

і капіталізація емітентів з урахуванням показника free-float  
№ 
п/п Назва підприємства Free-float, 

% 
Капіталізація з урахуванням 

free-float, млн грн 
1 ВАТ "Дніпроенерго" 23,96  2 398,1  
2 ВАТ "Західенерго" 29,90  2 173,0  
3 ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" 9,59  2 099,9  
4 ВАТ "Центренерго" 21,71  1 877,7  
5 ВАТ "Укрнафта" 8,00  1 571,5  
6 ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" 12,97  1 358,4  
7 ВАТ "Укртелеком" 7,14  1 331,7 
8 ВАТ "Мотор-Січ" 33,80  1 171,5  
9 ВАТ "Райффайзен банк Аваль" 4,65  968,8  
10 ВАТ "Азовсталь" 2,75  818,8  
11 ВАТ "Укрсоцбанк" 5,00  612,2  
12 ВАТ "Донбасенерго" 14,23  597,4 
13 ВАТ "Концерн Стирол" 17,87  552,9  
14 ВАТ "Київенерго" 10,81  478,9  
15 ВАТ "Луганськтепловоз" 24,00  428,7  
16 ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" 2,83  299,0  
17 ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" 15,75  288,9  
18 ВАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе" 5,60  191,2  
 Разом х 19 218,60 

Джерело: Власна інформація ПФТС // www.pfts.com. 
Загальна капіталізація free float емітентів, що входять 

до індексного кошика ПФТС, становить 19 218,6 млрд грн. 
За оцінками фінансових аналітиків, показники free float 

деяких із цих емітентів ще нижчі – внаслідок того, що вони 
зменшуються на суму акцій, які формально входять до їх 
складу, але фактично є недосяжними для обігу на фондо-

http://www.pfts.com/
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вому ринку (наприклад, цінні папери, що переюувають у 
власності осіб, яких неможливо встановити). 
По-третє, високий рівень недовіри переважної більшості 
населення до фондового ринку та його інститутів, що не 
дозволяє активно залучати заощадження населення – осно-
вного джерела грошового тиску на споживчий ринок – у 
різноманітні фінансові інструменти. В Україні частка при-
ватних інвесторів, що придбають цінні папери на фондо-
вому ринку або мають індивідуальні рахунки в цінних па-
перах у брокера, є мізерною. Сьогодні фізичні особи 
виходять "пограти" на фондовий ринок, як правило, через 
інвестиційні фонди. Наразі учасниками (акціонерами) ін-
ститутів спільного інвестування "нового типу" (крім "при-
ватизаційних" фондів) є лише декілька тисяч осіб. Нато-
мість, за даними консалтингової компанії BCG, у Росії 
близько 100 тис. приватних інвесторів (осіб, які відкрили 
рахунки у брокера), що становить 0,06% від чисельності 
населення, в комуністичному Китаї – 60 млн (5% населен-
ня), в США – 80 млн (27%). 

По-четверте, обмежена кількість IPO2 українських підп-
риємств, які розміщуються на внутрішньому ринку. Знач-
ною мірою це зумовлено незадовільним станом корпоратив-
ного сектора економіки і недосконалістю українського 
законодавства, в першу чергу, відсутністю закону про акціо-
нерні товариства, а також високими ризиками, пов’язаними з 
можливостями недружнього поглинання емітента. Як наслі-
док, підприємства здійснюють основні залучення фінансових 
ресурсів у розвиток виробництва через банківські кредити і 
облігації, а не через додаткові випуски акцій. Ще однією 
суттєвою перешкодою до розміщення акцій українських 
емітентів на внутрішньому ринку за ринковими цінами є 
оподаткування емісійного доходу, сплаченого інвестором на 
користь емітента внаслідок придбання акцій за цінами, ви-
щими за номінальні. Водночас, за даними Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, лише близько полови-
ни випусків акцій здійснюється з метою залучення реальних 
коштів у розвиток виробництва, натомість решта випусків 
відбувається з інших підстав (корпоратизація державних 
підприємств, збільшення статутного фонду на суму індексації 
основних засобів, виплата дивідендів акціями тощо) (табл. 4). 

Наявність вищевказаних і деяких інших проблем у функ-
ціонуванні фондового ринку України свідчить про недооцінку 
його ролі в розвитку економіки країни загалом і як інструме-
нта державної антиінфляційної політики зокрема. 

Шляхи посилення впливу фондового ринку на 
"зв’язування" грошової маси. Що стосується основних 
шляхів використання фондового ринку як інструменту 
"зв’язування" надлишкової грошової маси, то їх можна 
розподілити за такими напрямками: 

– обмеження зовнішніх фінансових запозичень (як 
державних, так і корпоративних) і залучення їх на внутрі-
шній ринок капіталів (кредитний і фондовий), зокрема, 
шляхом розміщення на ринку цінних паперів акцій та облі-
гацій українських емітентів; 

– переорієнтація певної частини грошових коштів насе-
лення різних форм заощаджень, які тиснуть на споживчий 
ринок, в інвестиції в цінні папери через фондовий ринок, 
перш за все, за допомоги інститутів спільного інвестування; 

– заміщення частини грошових виплат населенню в раху-
нок оплати праці пенсійними і страховими внесками (особис-
тими і за рахунок роботодавців) до недержавних пенсійних 
фондів, страхових компаній, на пенсійні депозитні вклади і до 
Накопичувального пенсійного фонду з подальшим вкладен-
ням цих коштів у цінні папери через фондовий ринок; 

– створення підвищеного попиту на цінні папери з боку 
населення (поряд із банківськими депозитами) завдяки 
підвищенню рівня його довіри до фондового ринку та його 
інституцій, поліпшенню інвестиційного клімату у країні, 
податковому стимулюванню інвестицій і реінвестицій у 
фінансові активи. 
                                                                        
2 Initial Pablic Offering (IPO) – початкова пропозиція. Перша 
пропозиція акцій компанії на ринку. Див.: Шарп У., Алексан-
дер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М., 1997. – XII. – С. 978. 

Аналіз взаємодії фондового ринку з грошовим обігом 
показує, що головною умовою посилення можливостей 
його впливу на інфляційні процеси є зростання інвестицій-
ного потенціалу ринку цінних паперів, збільшення його ма-
сштабів: капіталізації, місткості, ліквідності. 

Головні напрямки підвищення ролі фондового ринку у 
"зв’язуванні" надлишкової грошової маси є такими: 

– розширення загальної місткості первинного фондово-
го ринку – сукупних обсягів зареєстрованих випусків цін-
них паперів, запропонованих до відкритого продажу (роз-
міщення); 

– збільшення капіталізації та питомої ваги організова-
ного вторинного фондового ринку в загальних обсягах 
операцій із цінними паперами; 

– збільшення глибини фондового ринку (free float) – ча-
стки цінних паперів кожного випуску, що перебуває у віль-
ному обігу на організаторах торгівлі (фондових біржах 
і торговельно-інформаційних системах); 

– підвищення ліквідності організованого фондового 
ринку – кількості та обсягів операцій із цінними паперами, 
що відбуваються на організаторах торгівлі; 

– підвищення надійності операцій із цінними паперами, 
що відбуваються на організованому ринку; 

– гарантоване отримання інвесторами (кредиторами) 
доходів по цінних паперах, повне і своєчасне виконання 
зобов’язань емітентів за цінними паперами; 

– розширення присутності на фондовому ринку вітчиз-
няних інституційних інвесторів (пайових і корпоративних 
фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компа-
ній тощо), які залучають кошти фізичних і юридичних осіб 
із метою подальшого інвестування й управління; 

– зосередження операцій та розрахунків із цінними 
паперами українських емітентів на внутрішньому фондо-
вому ринку; 

– підвищення довіри населення до фондового ринку та 
його фінансових інституцій; 

– податкове стимулювання розміщення коштів юриди-
чних осіб і населення в цінні папери. 

Заходи, спрямовані на реалізацію антиінфляційного 
потенціалу фондового ринку. З метою повного й ефекти-
внішого використання можливостей фондового ринку як 
інструменту впливу на рівень і динаміку інфляційного про-
цесу у країні слід здійснити низку важливих заходів. 

Для розширення загальної місткості первинного фон-
дового ринку – сукупних обсягів зареєстрованих випусків 
цінних паперів, що пропонуються до продажу (розміщен-
ня), необхідно: 

– збільшити обсяги випусків цінних паперів українсь-
ких емітентів, особливо спрямованих на реальне залучення 
інвестиційного капіталу в розвиток економіки: акцій та 
облігацій підприємств, облігацій місцевої позики, інших 
цінних паперів, що пропонуються до публічного розмі-
щення на фондовому ринку; 

– розробити програму розвитку ринку середньо- 
і довгострокових державних боргових цінних паперів на 
2009–2018 рр. з метою випуску в обіг облігацій внутріш-
ньої державної позики з економічно обґрунтованими став-
ками доходу як необхідної умови запровадження другого 
рівня накопичувальної пенсійної системи – потужного 
джерела інвестиційних ресурсів в економіку; 

– забезпечити переорієнтацію зовнішніх державних за-
позичень на внутрішній фондовий ринок шляхом випуску і 
розміщення облігацій внутрішньої державної позики з рин-
ковими ставками доходності; 

– скоротити обсяги зовнішніх корпоративних запози-
чень і спрямувати їх на внутрішні ринки капіталів (кредит-
ний та фондовий) через випуск і розміщення корпоратив-
них цінних паперів (акцій та облігацій) і отримання 
довгострокових кредитів; 

– здійснити сек’юритизацію боргових зобов’язань дер-
жави перед Національним банком України шляхом оформ-
лення державного боргу цінними паперами з подальшим 
розміщенням їх Національним банком на фондовому ринку; 
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Таблиця 4  

Показники обсягів випуску акцій в Україні у 2002–2006 роках 
Показник 2002 2003 2004 2005 2006 

Обсяги зареєстрованих випусків акцій, млрд грн 81,2 99,3 127,6 152,4 195,4 
Випуск акцій з метою реального залучення коштів, 
млрд грн 7,19 13,02 15,19 н.д. 25,02 
Частка випусків акцій ВАТ з метою реального залу-
чення коштів, % 56,22 53,62 51,46 н.д. 57,6 
Частка сукупного випуску акцій щодо ВВП, % 5,7 6,7 8,2 5,6 8,1 
Частка випуску акцій з метою реального залучення 
коштів щодо ВВП, % 3,2 4,9 4,4 н.р. 4,6 

Складено за: Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; щорічники Державного комітету статис-
тики України за відповідні роки. 

– збільшити обсяги випуску структурованих іпотечних 
облігацій Державною іпотечною установою з метою рефі-
нансування боргових зобов’язань, які виникли 
у позичальників за іпотечними кредитами комерційних 
банків, наданих населенню (переш за все, на придбання 
житла та інших об’єктів нерухомості); 

– розглянути питання щодо доцільності трансформуван-
ня Державної іпотечної установи в акціонерне товариство, де 
поряд із державою (не більше 25% статутного капіталу) за-
сновниками будуть комерційні банки (за згодою) як важли-
вої умови активізації емісійної діяльності цієї установи. 

– змінити орієнтацію фінансової політики у процесі при-
ватизації з фіскальної (спрямування надходжень від продажу 
об’єктів приватизації до бюджету і на соціальні виплати 
населенню) на інвестиційну (спрямування надходжень у 
розвиток економіки, в тому числі через цінні папери). 

Для збільшення капіталізації та питомої ваги органі-
зованого вторинного ринку в загальних обсягах операцій з 
цінними паперами необхідно: 

– забезпечити розвиток вторинного ринку державних 
боргових цінних паперів через підвищення їх інвестиційної 
привабливості для інституційних інвесторів (пенсійних та 
інвестиційних фондів, страхових компаній, торговців цін-
ними паперами тощо) шляхом встановлення економічно 
обґрунтованих ставок доходу, визначених з урахуванням 
внутрішнього показника інфляції; 

– ухвалити закон про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо зосередження укладення дого-
ворів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах) 
з метою обов’язкового внесення до лістингу акцій підпри-
ємств, які мають стратегічне значення для економіки і без-
пеки держави, що відповідають вимогам фондової біржі; 

– розширити практику публічного розміщення акцій 
додаткових випусків (ІРО), зокрема, підприємств із держа-
вною часткою корпоративних прав, що забезпечує ухва-
лення відповідних рішень загальними зборами товариства, 
через організаторів торгівлі; 

– збільшити присутність цінних паперів українських 
емітентів на організованому ринку шляхом: 

 здійснення переходу від переважного продажу кон-
трольних пакетів акцій стратегічним інвесторам до 
продажу дрібних пакетів акцій портфельним інвесто-
рам через організаторів торгівлі3; 

                                                                        
3 Згідно з даними ФДМУ, на 1 жовтня 2007 р. в Реєстрі 
корпоративних прав держави було на обліку 971 госпо-
дарське товариство з державною часткою. Держава в осо-
бі уряду, Фонду держмайна, міністерств та інших центра-
льних і місцевих органів виконавчої влади здійснювала 
управління цими правами у 853 ВАТ і ЗАТ, 88 ТОВ, 30 
НАК і ДХК, створених спеціальними рішеннями Прези-
дента України й уряду. З них: 360 господарських това-
риств (37% загальної кількості) мали у статутному капі-
талі державну частку понад 50%, яка надає державі право 
контролю за їхньою діяльністю (175 господарських това-
риств, або 18%, мали державну частку 100%); 298 госпо-
дарських товариств (31%) мали державну частку у стату-
тному капіталі від 25 до 50%; 313 господарських 
товариств (32%) – менше 25%. 

 продажу портфельним інвесторам закріплених у 
державній власності акцій стратегічних підприємств у 
частині, що передана до сфери управління холдинго-
вих компаній та перевищує розмір контрольного па-
кета (50% плюс 1 акція); 
 зняття мораторію на продаж портфельним інвесто-

рам через фондову біржу незначних (5–10%) пакетів 
акцій державних холдингових компаній (корпорацій) 
– НАК, ДАК тощо. 

Для збільшення глибини фондового ринку – частки (пи-
томої ваги) цінних паперів кожного випуску, що перебуває 
у вільному обігу на організаторах торгівлі, необхідно: 

– розширити пропозицію на фондовому ринку дер-
жавних пакетів акцій підприємств, що вже перебувають 
у лістингу організатора торгівлі, перш за все, в частині, 
що перевищує контрольний пакет, закріплений у держа-
вній власності; 

– збільшити публічні випуски боргових цінних па-
перів (зокрема, облігацій підприємств і облігацій місце-
вих позик), що пропонуються до розміщення через ор-
ганізаторів торгівлі; 

– надати право вітчизняному емітенту акцій на залу-
чення інвестицій за межами України з використанням 
механізмів випуску й обігу депозитарних розписок лише 
за умови: а) перебування акцій такого емітента в обігу 
на вітчизняному організаторі торгівлі; б) обмежити час-
тку акцій, додатковий випуск яких здійснюється з метою 
залучення інвестицій на зовнішніх ринках капіталу з 
використанням депозитарних розписок, 30–35% від за-
гальної суми емісії. 

Для підвищення ліквідності організованого фондового 
ринку – кількості та обсягів операцій з цінними паперами, 
що здійснюються на організаторах торгівлі, потрібно: 

– розвивати інститут маркет-мейкерів – фондових ди-
лерів, що підтримують двосторонні котирування на цінні 
папери (на купівлю і на продаж); 

– збільшити питому вагу ринку заявок у біржових торгах 
цінними паперами, що відбуваються на організаторах торгівлі; 

– встановити мінімальні критерії обсягів торгівлі цін-
ними паперами на організаторах торгівлі, що дають підста-
ви для підтримання ліцензії на право здійснення діяльності 
з організації торгівлі; 

– удосконалити критерії внесення і перебування цінних 
паперів у лістингу фондових бірж (вимог, що висувають до 
емітентів та їхніх цінних паперів, а також показників лікві-
дності – критеріїв активного ринку) – єдиних для всіх орга-
нізаторів торгівлі; 

– внести зміни до Закону України "Про цінні папери та 
фондовий ринок" з метою обмеження права будь-якої юри-
дичної та фізичної особи на пряме або опосередковане 
(через інших осіб) володіння корпоративними правами 
організатора торгівлі (не більше 5% статутного капіталу), 
щоб унеможливити маніпулювання ринком з боку осіб, які 
не мають стосунку до професійної діяльності з торгівлі 
цінними паперами й організації торгівлі ними. 

Для підвищення надійності операцій з цінними папера-
ми, що здійснюються на організованому ринку, потрібно: 

– розширити практику укладання і виконання біржових 
контрактів за принципом "поставка проти оплати"; 
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– здійснювати операції та розрахунки з цінними папе-
рами, що виконуються на біржах, з використанням можли-
востей розрахунково-клірингової системи Центрального 
депозитарію; 

– ухвалити закон про систему депозитарного обліку в 
Україні з метою уніфікації обліку прав власності на іменні 
цінні папери в національній депозитарній системі країни 
шляхом скасування поділу випусків цінних паперів на до-
кументарні та бездокументарні та поділу її учасників на 
реєстраторів і зберігачів; 

– ухвалити закон про систему рейтингування з метою 
чіткого визначення об’єктів та інструментів рейтингування, 
створення конкурентного середовища на ринку рейтинго-
вих послуг, підвищення відповідальності рейтингових 
установ за присвоєні рейтингові оцінки. 

Для посилення гарантій з отримання доходів по цінних 
паперах, повного і своєчасного виконання зобов’язань емі-
тентів за цінними паперами слід зробити таке: 

– внести зміни до Закону "Про цінні папери та фондо-
вий ринок" і до Цивільного кодексу України з метою об-
меження дозволених обсягів випуску облігацій підпри-
ємств сумою, що не перевищує розміру власного капіталу 
емітента і/або розміром, гарантованим третьою особою; 

– ухвалити закон про місцеві запозичення і місцеві га-
рантії з метою підвищення рівня додаткового забезпечення 
(гарантування) емітентом зобов’язань за облігаціями міс-
цевих позик; 

– у законі про акціонерні товариства передбачити нор-
ми щодо закріплення:  

а) права інвестора – власника акцій вимагати їх вику-
пу за справедливою ціною в акціонерного товариства 
в разі ухвалення рішень загальними зборами, що об-
межують права такого акціонера і/або завдають йому 
матеріальних збитків; 
б) обов’язку акціонера (групи пов’язаних осіб), який 
має намір придбати (або придбав) контрольний пакет 
акцій цього товариства, зробити публічну пропозицію 
решті акціонерів щодо придбання належних їм акцій 
за справедливою ціною. 

Для розширення присутності на фондовому ринку віт-
чизняних інституційних інвесторів (пайових і корпоратив-
них фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових 
компаній тощо) необхідно: 

– внести зміни до Закону України "Про інститути спі-
льного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні 
фонди)" з метою розширення нормативів інвестування 
коштів ІСІ, спрощення порядку реєстрації додаткових ви-
пусків цінних паперів ІСІ, вдосконалення системи гарантій 
інвесторам ІСІ – фізичним особам; 

– ухвалити закон про запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування з метою започаткування діяльності Накопичу-
вального пенсійного фонду; 

– ухвалити закон про запровадження обов’язкової про-
фесійної пенсійної системи з метою створення правових 
засад для здійснення обов’язкових страхових внесків до 
недержавних пенсійних фондів на користь окремих катего-
рій осіб, які зайняті на роботах з особливо шкідливими й 
особливо важкими умовами праці, виконання яких дає 
право на призначення пенсії на пільгових умовах; 

– внести зміни до Закону України "Про страхування" з ме-
тою приведення його у відповідність до Закону України "Про 
недержавне пенсійне забезпечення" і створення правових засад 
для запровадження інвестиційного страхування (unit-link); 

– внести зміни до Закону України "Про банки та бан-
ківську діяльність" з метою приведення його у відповід-
ність до Закону України "Про недержавне пенсійне забез-
печення" і створення правових засад для відкриття 
безвідкличних накопичувальних пенсійних рахунків і спо-
собів гарантування пенсійних вкладів; 

– внести зміни до Закону України "Про недержавне пе-
нсійне забезпечення" з метою створення правових засад 
для розміщення пенсійних накопичень у цінні папери ін-
ститутів спільного інвестування; 

– зобов’язати державні органи, до сфери управління 
яких належать корпоративні права в обсягах, що забезпе-
чують ухвалення управлінських рішень, а також державні 
унітарні підприємства ухвалити рішення про участь у сис-
темі недержавного пенсійного забезпечення як платників 
пенсійних внесків на користь своїх працівників; 

– розробити і реалізувати програму підвищення інфор-
мованості населення про можливості фондового ринку як 
сфери розміщення грошових заощаджень у різноманітні 
фінансові продукти. 

Для зосередження торгівлі та розрахунків за цінними 
паперами українських емітентів на внутрішньому фондо-
вому ринку треба: 

– лібералізувати (спростити й уніфікувати) систему ва-
лютних експортно-імпортних операцій, пов’язаних із купі-
влею-продажем на національному фондовому ринку цін-
них паперів українських емітентів, що пройшли процедуру 
лістингу і мають офіційно визнані ринкові котирування на 
організаторах торгівлі та здійснюються за участі уповно-
важеного банку – валютного агента; 

– утримуватися від зовнішніх державних запозичень, 
що здійснюються шляхом розміщення державних цінних 
паперів на закордонних ринках капіталу, і спрямовувати 
додатковий попит на фінансові ресурси на внутрішній фо-
ндовий ринок; 

– обмежити обсяги зовнішніх корпоративних запо-
зичень, що здійснюються шляхом розміщення цінних 
паперів українських емітентів за межами України, в 
тому числі через випуск і обіг депозитарних розписок 
(АДР, ГДР), і переорієнтувати додатковий попит на фі-
нансові запозичення на внутрішні ринки капіталів (кре-
дитний та фондовий). 

Для підвищення довіри населення до фондового ринку, 
посилення податкового стимулювання інвестицій фізичних 
і юридичних осіб у цінні папери українських емітентів че-
рез фондовий ринок необхідно: 

– встановити щодо інвестиційних доходів фізичних 
осіб по цінних паперах, що мають визнані офіційні ринкові 
котирування і перебувають в обігу на біржовому ринку, 
рівні умови оподаткування (за ставкою 5%) із доходами, 
отриманими по інших інвестиційних активах; 

– для заохочення інвестицій громадян у цінні папери 
українських емітентів звільнити від оподаткування з дохо-
дів фізичних осіб:  

а) доходів від інвестиційних операцій у разі реінвес-
тування їх у джерела отримання доходів і в розвиток 
виробництва; 

б) операції із взаємної конвертації (обміну) цінних па-
перів інститутів спільного інвестування, що перебувають 
під управлінням однієї компанії з управління активами; 

– звільнити від оподаткування податком на прибуток 
суму сплаченого на користь емітента акцій емісійного до-
ходу, що виникає внаслідок розміщення їх за ціною, що 
перевищує номінальну. 

– за формування Державного бюджету передбачати ко-
шти на проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення, спрямованої на підвищення довіри насе-
лення до фондового ринку, системи накопичувального пен-
сійного забезпечення та інститутів спільного інвестування. 

* * * 
Запропоновані заходи підпорядковані завданням безкри-

зового функціонування і прискореного розвитку фондового 
ринку України: збільшенню його масштабів, капіталізації, 
глибини, місткості, ліквідності, надійності та доходності. 
Лише в такому стані фондовий ринок спроможний ефектив-
но виконувати функції зосередження попиту і пропозиції 
щодо цінних паперів, виступати інструментом формування 
ринкових цін, бути сферою залучення зростаючих обсягів 
фінансових ресурсів у цінні папери, перерозподілу інвести-
цій та спрямування коштів у найефективніші галузі та види 
економічної дальності. І лише за таких умов фондовий ринок 
здатний виступати стабілізатором економічної ситуації у 
сфері грошово-кредитних відносин і, в кінцевому підсумку, 
стримувальним чинником інфляційних процесів у країні. 
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УДК 336.741.283 
Корнивская В.О., канд. экон. наук 
ООО "Украина – Глобал" 

ИНСТИТУТ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ УНИФИКАЦИИ 

Глобализация – идея отнюдь не современная и не се-
годня придуманная, ведь за ней стоит не что иное, как 
тяга к мировому господству конкретно-исторической 
цивилизации, у которой существуют свои отчѐтливо 
видимые инструменты и великие исторические провод-
ники. История Древнего Вавилона, Древней Греции, 
Древнего Рима может быть и должна быть экстраполи-
рована на современный нам мир с одной простой це-
лью – осознать и принять неизбежность результата или 
всѐ-таки совершить попытку предотвращения глобаль-
ной катастрофы Западной цивилизации.  

Проблема глобализации сегодня не просто насущна, 
это ключевой момент дальнейшего хода истории, осо-
бенно в условиях разразившегося мирового финансово-
го кризиса. Нестабильность и возможный взрыв миро-
вой экономики освещали в своих работах известные 
американские финансисты Джордж Сорос, Уоррен Баф-
фит, Феликс Рогатин, экономист и социолог Линдон 
Ларуш. Системный анализ причин и последствий миро-
вого кризиса дал в своей работе "Финансовое цунами" 
У. Ф. Энгдаль1. Среди украинских и российских эконо-
мистов, исследующих проблемы финансовой глобали-
зации, следует назвать А.Барановского, В.Гейца, 
С.Глазьева, М.Делягина, С.Меньшикова.  

Основной характеристикой современной нам глоба-
лизации является колоссальный системный риск, вклю-
чающий геополитическую, экономическую, финансо-
вую, демографическую, экологическую и социально-
культурную составляющие. Проанализируем, каким 
образом каждая из рисковых составляющих проявляется 
на поверхности экономических реалий и влияет на об-
щий ход событий. 

Проблема любой глобализации – это стремление к 
максимальной унификации связей и отношений во всех 
сферах человеческой деятельности. Такая унификация, с 
одной стороны, неизбежна, вполне объяснима и логич-
на, а с другой – потенциально деструктивна, как для 
отдельно взятой экономической системы, так и для 
мировой экономики в целом.  

Геополитическая унификация выражается в стрем-
лении к мировому господству отдельно взятого государ-
ства-лидера, чреватом для мировой экономики опасной 
зависимостью от цикла деловой активности, тренда 
развития, финансовых и политических интересов госу-
дарства, занявшего место в авангарде. Если судить о 
современной глобализации с исторической точки зре-
ния, то она была неизбежным результатом второй миро-
вой войны: в восстановлении нуждалась вся Западная 
Европа и часть Азии, а Соединенные Штаты "любезно" 
согласились принять в этом активное техническое, тех-
нологическое, управленческое и, конечно же, финансо-
вое участие. Таким образом, было сформировано после-
военное торговое пространство под патронатом доллара, 
ставшего впоследствии мировой валютой. Предметом 
нашей работы не является оценка морально-этической 
стороны путей достижения и поддержания мирового 

                                                           
1 Энгдаль У. Ф. Финансовое цунами // [Электронный 
ресурс] // Доступ: <www.warandpeace.ru>. 

господства Соединенными Штатами, хотя начиная с 70-
х годов прошлого века, они имели отнюдь не экономи-
ческий характер, а сегодня приняли яркую военно-
политическую окраску. Главное, что следует уяснить, – 
современная нам часть геополитической и финансовой 
истории глубоко персонифицирована, и пока эти персо-
ны представляют финансовый мир США, который на 
сегодня стал глобальной проблемой господства обще-
мирового риска. И дело не только в господстве финан-
сового начала в экономической жизни американского 
общества, более глубока и катастрофична проблема 
деформированной ментальности, которую сегодня со-
здают западные средства информации и другие носите-
ли культуры. Вспомним хотя бы героя Уилла Смита в 
фильме "В погоне за счастьем": ведь не работа торговым 
представителем, не любые другие работы, на которых 
был занят главный герой фильма, не дали ему мало-
мальски достойного существования, а только работа на 
Уолл-стрит спасла его от неминуемой гибели. Западное 
"общество потребления" сегодня стало обществом "фи-
нансового потребления". Поэтому не господство США 
как носителя мировой глобализации является систем-
ным планетарным риском, нет, наоборот, очень важно, 
чтобы США сохраняли своѐ лидерство для сдерживания 
растущих экономик и сохранения общемирового равно-
весия. Дело в другом – экспансия финансового начала 
глубоко деградационна с точки зрения общемирового 
существования, и в первую очередь – с точки зрения 
существования американской экономики. Серия финан-
совых кризисов, постигших мировую экономику в конце 
XX – начале XXI века, – это рукотворные кризисы не-
компетентных финансистов. Поэтому что-то нужно 
менять в современном нам финансовом мире.  

Экономическая унификация означает появление та-
кого, доселе не существовавшего субъекта экономиче-
ских взаимоотношений, как мировая экономика. Это 
финансово-политико-экономическое образование 
крайне неустойчиво, ограниченно и, к сожалению, не 
отражает истинного положения дел с точки зрения гео-
политики и геоэкономики. Мировая экономика сегодня 
– это экономика транснациональных корпораций и 
международных финансовых организаций, осуществля-
ющих поддержку их экономической активности. Глоба-
лизационные процессы на мировых рынках проявляются 
в существенной концентрации финансового и банков-
ского капитала вслед за концентрацией промышленного 
капитала. Это подтверждается размерами бюджетов 
крупнейших международных финансовых организаций 
и транснациональных компаний. Сегодня 40% мировой 
произведенной продукции выпущено транснациональ-
ными компаниями, кроме того, на их долю приходится 
90% экспорта капитала2. Если до середины 1990-х годов 
слияния были характерной чертой американской финан-
совой стратегии (в банковском секторе США в течение 
1988–1997 годов ежегодно осуществлялось от 207 до 

                                                           
2 См.: Полозенко Д. Финансовая глобализация и еѐ воз-
можные последствия // Экономика Украины. – 2002. – 
№ 9. – С. 13.  
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468 слияний3), то с 1998–2000-х в процессы слияния и 
объединения включились крупные европейские банки 
Германии, Великобритании и Франции, которые состав-
ляют 25% капитализации всего банковского сектора 
этих стран; в 2000 году о создании банковского холдин-
га договорились три крупнейших банка Японии, по 
объѐмам активов на момент создания этот холдинг 
занимал третье место в мире и второе в Японии4. Тен-
денции концентрации, слияний, поглощений, господства 
отдельных экономических субъектов и валют свиде-
тельствуют о существенном снижении конкурентного 
потенциала, обеспечивающего мировой финансовой 
системе необходимую устойчивость. Условия конку-
ренции предполагают, что автономность и самодоста-
точность каждой отдельной единицы рынка поддержи-
вается еѐ обособленностью. Таким образом, в случае 
негативных колебаний экономический субъект способен 
на определѐнный уровень самозащиты. Кроме того, его 
изначальная обособленность уменьшает уровень нега-
тивного влияния на других хозяйствующих субъектов, 
не давая распространяться деструктивным процессам. В 
современных же условиях негативные влияния кризисов 
ощущает вся мировая экономика, поскольку в условиях 
глобализации даже локальный кризис, какой бы ограни-
ченный характер он не имел, может очень быстро отра-
зиться в другой части мира. К сожалению, сегодня мы 
это очень остро и болезненно ощущаем на примере 
влияния мирового кризиса на экономику Украины.  

Кроме крайней неустойчивости мировой экономики 
и пандемического характера современных кризисов, не 
следует забывать, что географическое и экономическое 
понятие "мировая экономика" не отвечает реальному 
положению дел. В мировую экономику не включѐн 
целый континент – Африка, с еѐ колоссальными при-
родными ресурсами и, следовательно, богатым эконо-
мическим потенциалом; однако по определѐнным при-
чинам политического и институционального характера 
Африка до сих пор находится за бортом мировой эконо-
мики. Поэтому, с какой стати мировая экономика мнит 
себя таковой… 

Далее, финансовая унификация. Она наиболее ярко 
проявляется в существовании мировой валюты, каковой 
на сегодня является доллар. Первые предпосылки про-
цесса глобализации были связаны с господством ан-
глийской валюты в качестве мирового средства расчѐтов 
накануне первой мировой войны (около 80% всех расчѐ-

тов). Затем доллар вытеснил английскую валюту и на 
рубеже XX–XXI веков доля доллара в мировом обраще-
нии составляет 90,4%5. На сегодня доля долларовых 
расчѐтов, осуществляемых третьими странами в расчѐ-

тах между собой, в четыре раза превосходит долю США 
в мировом экспорте6.  

                                                           
3 См.: Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні 
тенденції розвитку // Вісник Національного банку 
України. – 2000. – № 1. – С. 40.  
4 См.: Степаненко А. Теорія і практика реорганізацїі та 
реструктурізації банків // Вісник Національного банку 
України. – 2004. – № 3. – С. 5. 
5 См.: Буторіна О.В. Інтернаціоналізація валют і курсоутво-
рення у країнах з перехідною економікою. Стратегія моне-
тарної політики: проблеми вибору та застосування. Мате-
ріали науково-практичної конференції. – К., 2002. – С. 183. 
6 См.: Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в 
современном мире (кризисный опыт конца 90-х). – М., 
2000. – С. 26. 

Социально-культурная унификация. Французский 
социолог Ж.Липовецки утверждает, что общества, где 
царили обычай и традиции, где на основные поведен-
ческие проявления влияли общинные устои и исто-
рия, канули в Лету. Сегодня квинтэссенцией челове-
ческой социализации становится мода, поэтому в 
современном обществе всѐ основано на имитации и 
подражании. Империя моды способствует большей 
индивидуализации, персонализации и дифференциа-
ции7. Нам же кажется, что выводы, сделанные на 
основе анализа общества моды, должны быть прямо 
противоположными. Ибо господство сиюминутных 
веяний времени, игнорирование прошлого историче-
ского опыта, обычаев, традиций приводит к социаль-
но-культурной унификации и деградации традицион-
ных устоев жизни, которые, кстати сказать, 
обеспечили человечеству существование на этой 
планете более 20 веков. Основополагающим принци-
пом человеческого существования, определѐнным 
ещѐ Библией, является разнообразие и позитивная 
многовариантность: Бог создаѐт богатую во всех 
отношениях планету, спасает еѐ видовой состав во 
времена всемирного потопа, позволяет человеку рас-
селиться по всему миру, сформировав самобытные 
общества. Насколько этот принцип может быть при-
меним в современном мире и, в частности, в его фи-
нансовой составляющей? На все 100% – поскольку 
именно отсутствие необходимого разнообразия все-
гда приводило к финансовым кризисам различного 
уровня и масштаба, начиная с Великой депрессии и 
заканчивая финансовыми кризисами конца XX начала 
XXI века, с завидным постоянством охватывавшими 
мировую экономику. Интересно, что в Библии можно 
усмотреть обоснование разнообразия как фактора 
минимизации риска самого существования человека: 
сложно предугадать, чем бы закончилась для челове-
чества честолюбивая попытка достижения боже-
ственных высот, предпринятая во время строитель-
ства Вавилонской башни, если бы строители не 
заговорили на разных языках. Поэтому можно сде-
лать вывод, что языковое многообразие, которым Бог 
наградил человечество, спасло его. Мы не освещаем в 
данной статье демографическую и видовую унифика-
цию, хотя проблемы упразднения расового многооб-
разия и сокращения видового состава нашей планеты 
стали глобальными, наряду с экологическими и фи-
нансовыми, и напрямую связаны с тенденциями об-
щемировой унификации. 

У любой глобализации есть свои движущие силы – 
современная глобализация – финансовая (даже если еѐ 
начальный этап имел ярко выраженный геополитиче-
ский характер), именно финансовые интересы стоят в 
авангарде поглощения всѐ больших экономических, 
географических и финансовых пространств. И именно 
финансы – наиболее уязвимое, болезненное и неустой-
чивое звено современного мира, да и не только совре-
менного. Возникает вопрос: почему же за столько веков 
существования денежного обращения не были выявлены 
наиболее важные, глобальные законы обращения с 
ликвидностью и существуют ли они вообще?  

Безусловно, существуют. Выявил их, доказал и 
спрогнозировал развитие ещѐ Карл Маркс: деньги – это 

                                                           
7 См.: Шлендак Т. Потребительская культура как куль-
тура освобождения: опыт Польши // Мир перемен. – 
2008. – № 3. – С. 175.  
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результат и выразитель отношений материального 
производства. Трудовая теория стоимости давно дока-
зала, что деньги являются деньгами, потому что они 
были товаром и имели реальную стоимость. А.Чухно 
показывает, что современные деньги, размещѐнные на 
депозитных и кредитных счетах и представленные раз-
личного рода банковскими картами, также далеки от 
идеальности или виртуальности, поскольку они пред-
ставляют собой результаты функционирования произ-
водства, непосредственного труда или предпринима-
тельской деятельности8. Материальной субстанцией 
современных денег является капитал, "что делает со-
временные деньги не просто полноценными, а значи-
тельно более совершенными, экономными, гибкими, а 
значит и более действенным рычагом в экономическом 
и социальном развитии"9. В основе современных денег 
лежит кредит как основополагающее отношение в усло-
виях растущего производства, иначе говоря, непрерыв-
ный, растущий процесс производства требует непре-
рывного потока финансирования, который может быть 
обеспечен только в условиях активных кредитных вли-
ваний. Поэтому подчеркнѐм, что деньги являются необ-
ходимым и достаточным звеном обществ, основанных 
на материальном, а сегодня и нематериальном (интел-
лектуальном) производстве. Так проявляется современ-
ное товарно-кредитное общество как обязательный 
результат развития производительных сил и денежно-
кредитной сферы, которое Маркс предсказал ещѐ в XIX 
веке. Товарно-кредитное общество – это общество 
наиболее яркого проявления совместности и разделѐн-
ности в ликвидности.  

Обратимся теперь к понятию ликвидности, по-
скольку анализ совместности и разделѐнности в этом 
феномене может служить устойчивой методологиче-
ский базой для исследования процессов глобализации, 
унификации и как следствия – мировых кризисов. 
Ликвидность – это экономическое отношение, выра-
жающее меру непосредственного соединения способ-
ности к обмену и сохранению стоимости, исторически 
развившуюся через противоречивое единство средства 
обращения и средства накопления, денег и капитала, 
трансакции и актива и закрепившуюся в условиях исто-
рически сложившегося образа действий, выражающего 
простейшие горизонтальные основания упорядоченного 
взаимодействия обособленных, но связанных между 
собой хозяйствующих субъектов10. С экономико-пра-
ктической точки зрения, ликвидность – это обобщѐнное 
понятие, определяющее и объединяющее все суще-
ствовавшие и существующие конкретно-исторические 
формы денег и современные формы, представленные 
различными денежными агрегатами.  

Процесс возникновения и развития ликвидности яв-
ляется движением совместности и разделѐнности в этом 
феномене, проявляющемся в различных аспектах. Сов-
местно-разделѐнная природа ликвидности – системаоб-

                                                           
8 Чухно А.А. Природа сучасних грошей і кредиту та 
грошово-кредитної політики // Стратегія соціально-
економічного розвитку України та пріоритети грошово-
кредитної політики. Матеріали науково-практичної 
конференції. – К., 2007. – С. 69.  
9 Там же. – С. 71. 
10 См.: Корнивская В.О. Институциональное содержание 
феномена ликвидности // Економіка: проблеми теорії та 
практики: Зб. наук. праць. – Вип. 188: У 4-х т. – Т ІІІ. – 
Дніпропетровськ, 2004. – С. 665–670.  

разующий фактор стабильности и поступательного 
развития экономической системы. Ликвидность прошла 
различные этапы развития совместности-разделѐнности 
и в современном мире представлена как трансакция и 
актив. Методологической основой при определении 
современных характеристик ликвидности стал подход, 
который демонстрирует теория денежно-кредитной 
политики. Она гласит, что при определении денежной 
массы в обращении существуют два подхода: трансак-
ционный и ликвидный. Первый за основу берѐт функ-
цию денег как средства обмена и включает в денежную 
массу только то, что является средством обращения, – 
это ликвидность-трансакция. Второй исходит из того, 
что в состав денежной массы могут входить различные 
активы, имеющие различную степень реализуемости 
(или ликвидности), – это ликвидность-актив. Двоякая 
природа ликвидности – как трансакции и актива – пред-
полагает, что трансакция при определѐнных условиях 
принимает форму актива, но обязательно должен состо-
яться обратный переход, то есть ликвидность должна 
попасть рано или поздно в сферу обмена. Иначе говоря, 
средство обращения, попав в сферу деятельности фи-
нансовых посредников, становится активом – финансо-
вым инструментом (даже долгосрочным), но опять же 
через финансового посредника ликвидность трансфор-
мируется в средство обращения. 

Этот принцип свободной непрерывной циркуляции 
ликвидности является залогом целостности, равно-
весия и поступательного развития экономической 
системы и наиболее полно он реализуется именно в 
товарно-кредитном обществе, где главенствующим 
фактором развития системы является непрерывный 
процесс производства и непрерывный процесс фи-
нансирования, когда трансакция и актив находятся в 
постоянном движении и непрерывной положительной 
трансформации. 

Однако товарно-кредитные отношения развиваются 
сегодня в сфере материального производства, сфера же 
финансового производства показывает совершенно 
иные отношения. На сегодня можно утверждать с боль-
шой долей уверенности, что наступило господство кре-
дитно-кредитных взаимоотношений – на мировом 
уровне, на уровне отдельно взятого государства, на 
уровне отдельно взятой экономической системы. Кре-
дитно-кредитными мы называем отношения господ-
ствующей, самовозрастающей роли кредита в совре-
менном финансовом, да и нефинансовом мире тоже, 
когда кредит существует как бы в снятом виде, аб-
страктно воспроизводя самого себя в отрыве от кон-
кретного материального производства: кредит ради 
кредита. Такое положение дел стало возможным в связи 
с особой ролью долговых отношений. Сегодня долговые 
отношения пронизывают все сферы приложения любых 
социально-экономических проявлений человека на всех 
уровнях возможного взаимодействия. Наиболее ярко и 
ощутимо это проявляется в сфере финансовых отноше-
ний, хотя, если углубиться, то нечто подобное можно 
усмотреть даже в социально-бытовой среде (мода на 
брачные контракты – это не что иное, как определение 
долга каждой из сторон договора в случае неблагопри-
ятного развития семейных отношений). 

Впервые примат долговых отношений в мировой 
финансовой системе был проявлен в связи с крахом 
Бреттон-Вудской валютной системы. Напомним, что 
формирование послевоенного мирового пространства по 
экономическим и геополитическим мотивам привело к 
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господству США как главного валютного, технического, 
технологического донора. В 1971 году США отказались 
обменивать доллары на золото, покончив таким образом 
с экономической легитимностью обращения доллара в 
мировой экономике и став должником номер один в 
мире. Всѐ последующее финансовое развитие Соеди-
ненных штатов – это использование долговых схем 
отношений на всех уровнях экономики, начиная с бюд-
жетной сферы и заканчивая печально известными схе-
мами секьюритизации. У.Ф.Энгдаль так описывает 
экономическую историю США: "В 1945 году в центре 
внимания новой империи были Нью-Йорк и нью-
йоркский федеральный резервный банк. Соединенные 
штаты держали подавляющее большинство мировых 
золотовалютных резервов. Послевоенный Бреттон-
Вудский золотовалютный стандарт оказал исключи-
тельно благотворное влияние на доллар США, с того 
момента и по сей день являющийся мировой резервной 
валютой. Все валюты стран – членов МВФ были жѐстко 
привязаны к стоимости доллара США, а доллар США, в 
свою очередь, был привязан к стоимости золота: 35 
долларов США за одну унцию золота. По этой фиксиро-
ванной ставке иностранные правительства и централь-
ные банки могли обменивать доллары на золото. Брет-
тон-Вудские соглашения установили систему платежей, 
основанную на долларе. В те времена доллар был "также 
хорош, как золото". Валюта США была эффективной 
мировой валютой, стандартом, к которому привязыва-
лись все остальные валюты"11. Такое положение вещей 
было обусловлено высокими темпами экономического 
роста в Соединенных Штатах: американская металлур-
гия, тяжелое машиностроение, алюминиевая и самоле-
тостроительная промышленность, а также смежные 
отрасли были вне конкуренции, но прежде всего США 
доминировали в мире в сфере уникального источника 
энергии – нефти. Послевоенный спад 1957–1958 годов 
показал резкую необходимость обновления экономики 
США. В связи с тем, что некоторый запас прочности 
экономике США обеспечивала Европа, остро нуждаю-
щаяся в восстановлении после второй мировой войны, 
необходимого обновления не произошло. Это стало 
первым шагом к тому, что в 1971 году США не смогли 
обменять доллары на соответствующее количество 
золота, положив начало "долговому" развитию как 
внутренней финансовой системы, так и всей мировой.  

Одним из ярчайших примеров "долговой" природы 
глобальных экономических взаимоотношений является 
характер эмиссии доллара – мировой валюты, осуществ-
ляемой на основе эконометрических расчѐтов количества 
денежной массы, необходимой для обслуживания госу-
дарственного долга (бюджетные инструменты составляют 
92% и 7% – золотовалютные активы). Доллар, начиная с 
1971 года, – это валюта, обеспеченная исключительно 
доверием, подрываемым периодическими финансовыми 
кризисами. Объѐмы всех мировых денежно-кредитных 
операций, осуществляемых в долларах, на сегодня со-
ставляют 90,4%, поэтому напрашивается неутешитель-
ный вывод относительно перспектив мирового финансо-
вого развития. Пауль Фриц видит экономику США в 
формате "сужающейся клетки": "Если американская 
экономика в один прекрасный день рухнет под бременем 
еѐ астрономического долга, весь мир будет ввергнут в 
катастрофу. Уже в 1988 году американское государство, 
его предприятия и потребители аккумулировали глобаль-

                                                           
11 Энгдаль Уильям Ф. Финансовое цунами. 

ный долг, равный 11 400 млрд долларов. Его невозможно 
даже теоретически покрыть, основываясь только на про-
изводстве конкретных товаров. Из этого следует, что 
Соединенные Штаты являются узниками спиралевидного 
увеличения долгов и долговых процентов"12. 

Далее обратимся к практике финансирования эконо-
мической активности в любой отдельно взятой экономи-
ческой системе и проанализируем еѐ долговой характер. 
Глобализация принесла непреодолимое зло – снижение 
национальных барьеров для передвижения краткосрочно-
го денежного капитала. Скачкообразное и не предсказуе-
мое по своей спекулятивной природе, оно ещѐ больше 
расшатало систему и породило нового типа кризисы – 
долговые, вызванные внезапным оттоком капитала из 
страны или региона. Первый такой кризис возник в Юго-
Восточной Азии в конце 1990-х годов, затронул Россию и 
поставил на грань банкротства один из крупнейших инве-
стиционных фондов Нью-Йорка. Глобальное инвестиро-
вание в условиях повышенных рисков и их виртуальных 
составляющих приводит к развитию фиктивного капита-
ла. Сегодня в сфере международных финансовых опера-
ций значительно увеличился объѐм так называемых заба-
лансовых сделок, а именно – операций с производными 
ценными бумагами, которые позволяют разделять риски, 
присущие лежащим в их основе финансовым активам, и 
перекладывать их путѐм купли-продажи на плечи контр-
агентов13. Характерным признаком современных финансо-
вых спекулятивных операций стала особая значимость 
ликвидности как актива при нивелировке еѐ транзакцион-
ных свойств и законов еѐ движения как трансакции, хотя 
именно современные формы ликвидности позволяют ис-
пользовать еѐ и как актив, и как трансакцию, обеспечивая 
мгновенный переход от одной характеристики к другой.  

Глобальное движение ликвидности в условиях прева-
лирующего положения одного проявления ликвидности 
над другим (актива над трансакцией) является причиной 
негативных колебаний мировой экономической системы. 
Проблема усугубляется тем, что современный финансо-
вый мир построен не на спонтанном желании максималь-
ной выгоды со стороны отдельных финансовых посред-
ников, но имеет глубокие институциональные и 
культурные основания, лежащие в плоскости потреби-
тельской культуры. Как отмечает польский культуролог 
Т.Шлендак, идеология гедонистического консюмеризма 
(всепоглощающего потребления) проникла сегодня во все 
сферы человеческого сознания, даже в такие традиционно 
консервативные и институциональные, как религия14. 
Американский экономист Дж.Б.Шор отмечает, что аме-
риканцами идеология консюмеризма овладела наиболее 
всего. Вместо того чтобы сравнивать свои ресурсы с 
ресурсами представителей своего социального слоя, они 
выбирают для сравнения сверхнормативное потребление 
представителей бизнес-элиты, что вызывает неудовлетво-
рѐнность своим общественным статусом. Но не это глав-
ное, важно, что рождается так называемый новый консю-
меризм – жизнь не посредствам, жизнь в кредит15.  
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бализация финансовых рынков // Вопросы экономики. – 
1999. – № 6. – С. 130. 
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И это стремление всепоглощающего удовлетворения 
растущих потребностей во всех сферах экономического 
и социально-культурного проявления человека привело 
сегодня к колоссальному мировому системному кризи-
су: кризису общества с опережающим развитием креди-
та и финансовых отношений. Этот феномен наряду с 
всепоглощающей мировой унификацией создаѐт де-
структивные социально-экономические процессы в 
системах, которые экономически, институционально, 
геополитически ещѐ в принципе не готовы к развитию 
общества всеобщего кредита. В таких системах финан-
совые институты существуют как копия в снятом виде 
аналогичных институтов развитых финансовых рынков. 

Однако, развивая тот или иной сегмент финансового 
рынка, следует всегда осознавать, что в случае неблагопри-
ятной мировой конъюнктуры этот сегмент станет каналом 
передачи кризисных явлений. Поэтому вначале следует 
создавать устойчивую экономико-правовую базу и внешне-
экономическую защиту, а главное – предпринимать актив-
ные шаги на пути инвестиционно-инновационной модели 
развития и кредитования инноваций. Если уж развивать 
экономику всеобщего кредита, то в системе, находящейся на 
стадии инновационного роста, иначе незамедлительно сле-
дует попадание в ловушку ликвидности. Ловушка ликвидно-
сти – это особое состояние спроса на деньги, при котором он 
становится бесконечно эластичным, вследствие чего допол-
нительно выпускаемые в обращение деньги не оказывают 
влияния на динамику макроэкономических величин, оседая 
в наличной форме у хозяйствующих субъектов. Превращѐн-
ная форма ловушки ликвидности проявила себя в украин-
ской экономике в период бурного роста потребительского 
кредитования и сегодня в условиях финансового и полити-
ческого кризисов активно развивается. 

Проблема состоит в том, что нельзя общество всеобще-
го кредита в снятом виде переложить на экономико-
институциональные реалии неустойчивой финансово-
правовой среды трансформационной системы с еѐ пагуб-
ной структурой производства, в которой преобладают 
сырьевые отрасли, отрасли металлургии и тяжѐлого маши-
ностроения. В результате мы получаем неустойчивого, 
болезненного донора мировой экономики, а схема развития 
общества всеобщего кредита в такой экономике выглядит 
следующим образом: потребительское кредитование при-
водит к колоссальному росту импорта, перекосам в пла-
тѐжном балансе, и в итоге население не только кормит 
мировую экономику, но и создаѐт непреодолимый систем-
ный риск для национальной экономики. Мы получаем 
порочный круг взаимодействия банковской системы и 
экономики с нулевым результатом, поскольку деньги, 
эмитированные для национальной экономической системы, 
на самом деле стимулируют экономический рост в других 
странах, не приводя к изменениям макроэкономических 
показателей в данной стране. Так выглядит превращѐнная 
форма ловушки ликвидности в украинском варианте. При-
чѐм ловушка ликвидности создаѐтся на всех уровнях эко-
номической активности: на уровне потребителей, произво-
дителей, государства. Потребители увеличивают кассовые 
остатки трансформированной в валюту наличности либо в 
связи с возросшими рисками и инфляционными тенденци-
ями, либо преследуя цели выхода на более высокий уро-
вень потребления в условиях всеобщего коллапса (почему 
резко сокращается приобретение недвижимости – в связи с 
ожидаемым падением цен на неѐ). Производители, с одной 
стороны, уже привыкли осуществлять хозяйственную 
деятельность на основе кредитных взаимоотношений с 
банками, а с другой стороны – всего десять лет отделяют нас 

от экономики бартера и неплатежей, которые были не просто 
институтом, а институтом на основе институциональной 
выгоды. Практика неплатежей очень быстро восстановилась 
в экономической памяти хозяйствующих субъектов. 

Далее, рассмотрим наиболее яркое проявление гло-
бальной финансовой унификации, выраженное существо-
ванием мировой валюты, с позиций институциональных 
характеристик ликвидности. Стремление ликвидности 
выйти на наднациональный уровень и занять позиции 
мировых денег – это совершенно логичный результат 
развития институциональных характеристик в ликвидно-
сти. Ликвидность всеобща как всеобщий институцио-
нальный способ взаимодействия, поэтому в условиях 
глобализации создаются необходимые условия для за-
вершения развития всеобщности в ликвидности. Эта 
тенденция является одним из наиболее существенных 
современных проявлений ликвидности как всеобщего 
способа взаимодействия, поскольку таким образом про-
является еѐ общемировая всеобщность. Д.Смыслов 
утверждает, что "…мировые деньги – это всеобщий экви-
валент не только по своему понятию, как деньги во внут-
реннем обращении отдельных стран, где они обменива-
ются только на товары, произведенные в данной стране, 
но и по своему реальному существованию, поскольку 
здесь они противостоят всему товарному миру"16. Таким 
образом, подчѐркивается объективная всеобщность миро-
вых денег как противостоящих всему товарному миру. 
Причѐм ликвидность всеобща как институциональный 
способ взаимодействия, следовательно, она всегда будет 
стремиться выходить за рамки локального облуживания 
товарного оборота и достигать мировых масштабов. 
Поэтому существование мировых денег – это объектив-
ная тенденция и вполне резонный результат всеобщности 
ликвидности. Другое дело, что для полноценных мировых 
денег абсолютно важным является проявление всех ин-
ституциональных характеристик в ликвидности и особое, 
даже решающее значение имеют глубинные факторы, 
первооснова – то, что делает ликвидность ликвидностью. 
Так, институциональность ликвидности подтверждается 
исторической глубиной сопутствующих взаимоотноше-
ний между экономическими агентами. Эти взаимоотно-
шения сопровождали эволюционное развитие форм лик-
видности, не претерпевая никаких изменений. Появлению 
института ликвидности предшествовала одна из древ-
нейших форм человеческого взаимодействия – институт 
доверия. Понятие веры и доверия – ключевые категории 
современной психологии: детской, семейной, обществен-
но-политической. Как утверждает российский психолог 
В.Леви, мы приходим в этот мир с колоссальным креди-
том доверия. Доверять – значит, выживать, жить и про-
должаться, усваивая основные принципы "своих", среди 
которых тебе дано жить. Доверие – это тот общественный 
позитив, который цементирует все стороны внутрисемей-
ных, общественных, политических, экономических отно-
шений между людьми. Тот же В.Леви утверждает: "Ка-
кими были первые деньги? Не кусочки металла, нет, и не 
камешки, не деревяшки. Первым денежным знаком была 
одобрительная улыбка Евы Адаму… Первые деньги были 
психологическими, идеальными, а потом начали материа-
лизовываться"17. Доверие – это то, что лежит в основе 

                                                           
16 Смыслов Д.В. Мировые деньги в прошлом, настоящем 
и будущем // Деньги и кредит. – 2002. – № 5. – С. 50.  
17 Леви В.Л. Как воспитывать родителей или Новый 
нестандартный ребенок // www.koob.ru/books/kak 
_vospitivat_roditeley.rar. – С. 75. 
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взаимодействия для достижения общественно необходи-
мого полезного результата, доверие делает взаимодей-
ствие и обмен главными системообразующими социально–
экономическими феноменами всех известных нам кон-
кретно-исторических сообществ "человека разумного".  

Обмен – ключевой принцип существования всего жи-
вого и неживого на этой планете и во Вселенной. Это 
единственно возможный способ эволюции – непрерыв-
ный перманентный обмен всего физического и нрав-
ственного, энергией, энергетикой. А уж если мы говорим 
об обмене, то обязательно подразумеваем ликвидность 
как способ его осуществления. Поэтому, говоря о лик-
видности как о мировой валюте, сразу следует ставить 
вопрос об уровне доверия и позитивности обмена, опо-
средованного ликвидностью – мировой валютой.  

Если оценивать абстрактную модель кредитно-
кредитной экономики с таких позиций, то это идеаль-
ное, футуристическое, где-то даже утопическое соци-
ально-экономическое образование, общество всеобще-
го доверия. В этом случае трансакция и актив в 
ликвидности естественным образом соединяются и 
неразрывно существуют, поскольку они одинаково 
предпочтительны и нет никаких экономических пово-
дов и условий для спекуляций. Современная мировая 
экономика – это, с одной стороны, система всеобщих 
финансовых спекуляций, когда разрыв между физиче-
ской экономикой и спекулятивной уже не поддаѐтся 
исчислению. Только в США рынок производных уве-
личился с 2002 года в пять раз – с 106 триллионов до 
531. Последняя цифра более чем в 35 раз превышает 
весь валовой продукт США. А с другой стороны – это 
система всеобщего хеджирования рисков в условиях 
повышения роли их виртуальной составляющей, не 
имеющей отношения к реальным эконометрическим 
расчѐтам. Однако экзистенциализм хорош в литерату-
ре, но никак не в экономике, иррациональность и вир-
туальность никак не способствуют принятию верной 
стратегии развития. Что сегодня и произошло: система 
всеобщей виртуальности, секьюритизации и размыва-
ния рисков и ответственности рухнула.  

В этой связи следует всѐ-таки высказать соображе-
ния относительно не апокалипсического характера 
мировой ситуации. Современная глобализация – это 
совершенно естественный и логичный результат раз-
вития производительных сил и производственных 
отношений индустриального общества, когда перма-
нентный рост масштабов производства неизбежно 
выводит его на наднациональный уровень. Несмотря 
на то, что результаты финансовой глобализации яви-
лись миру в виде глубокого системного кризиса, миро-
вое экономическое сообщество в силах исправить эту 
ситуацию. Тем более что для активных действий в 
этом направлении созданы все условия, а главное – 
есть инструмент – ликвидность.  

С.Росс установил, что рынок, который находится в 
состоянии равновесия, не создаѐт условий для арбит-
ражных операций18. Если же мы утверждаем, что лик-
видность всеобща в мировом масштабе, то это означа-
ет стирание границ в пределах мировой финансовой 
системы, что, в свою очередь, создаѐт условия конвер-

                                                           
18 Яременко О.Л. Умова С.Росса і моделювання попиту на 
гроші в грошово-кредитній системі нестабільного типу // 
Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та за-
стосування. Матеріали науково-практичної конференції. – 
К., 2002. – С. 116. 

генции доходности и невозможности длительного 
арбитража. Следовательно, всеобщность ликвидности 
– это предпосылка равновесия в мировой финансовой 
системе, которая должна сопровождаться выполнени-
ем ещѐ одного условия – формированием институцио-
нального фактора глобализации, или, иначе, созданием 
необходимых институтов, позволяющих умело пользо-
ваться достижениями глобализации. С.Кузнец, выделяя 
признаки экономического роста, показывал, что один 
из главных – это "…институтциональные, поведенче-
ские и идеологические изменения. Без них новые тех-
нологии не будут эффективны"19. 

Итак, необходимым условием глобального движе-
ния ликвидности является создание устойчивых ин-
ституциональных основ, стереотипов обращения с 
ликвидностью, формирующих общемировое равнове-
сие, важнейшим из которых является принцип непре-
рывной циркуляции ликвидности в системе финансо-
вых институтов, обеспечивающий равноправие 
транзакционных и активных проявлений ликвидности 
в перманентном инвестиционном процессе реального 
сектора.  

Установление длительного равновесия возможно 
при обеспечении господства инновационно-инвестици-
онной парадигмы в рамках мировой экономики и каж-
дого отдельного хозяйства. В современных особых 
рисковых условиях существования финансовых си-
стем, диктуемых процессами глобализации и глобаль-
ной конкуренции, устойчивость мировой экономики и 
еѐ финансового сектора будет обеспечиваться развити-
ем инновационно-инвестиционной парадигмы реаль-
ного сектора. Для обеспечения развития экономиче-
ской системы необходимо единство трансакции и 
актива в ликвидности, которое проявляется в инвести-
ционном процессе реального сектора, поскольку, с 
одной стороны, процессы производства и реализации 
продукции вовлекают в обращение ликвидность-
трансакцию, но с другой стороны, ликвидность- актив 
развивает производственный процесс на новом уровне, 
осуществляя инвестиции. Что же может вернуть лик-
видность в сферу производства реального, а не фик-
тивного, виртуального продукта? Как не жестоко это 
может звучать, но решением станут глобальные, пла-
нетарные проблемы, которые рано или поздно настиг-
нут человечество, – исчерпание энергетических ресур-
сов и экологическая катастрофа, решить которые 
сможет только принятая мировым сообществом повсе-
местная инновационно-инвестиционная парадигма 
развития мирового хозяйства, требующая непреложно-
го соблюдения основных принципов всеобщего дви-
жения ликвидности. Немецкий экономист М.Либиг 
отмечает: "Смена парадигмы в финансовой сфере Ев-
ропы и США может оказаться медленным, трудным и 
болезненным процессом. Стоит всего лишь предста-
вить себе, что за последние годы более половины кор-
поративных доходов в США было извлечено из финан-
сового сектора, а в Великобритании – возможно, и 
больше"20, однако это единственно возможный путь. 

                                                           
19 Цит. по: Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учеб-
ник. – М., 1997. – С. 108. 
20 Цит. по: Маслов О. Кризис мировой (долларовой) 
валютно-финансовой системы, мультивалютный мир и 
Первая глобальная Великая депрессия ХХ века // 
www.polit.nnov.ru. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРИ В СИСТЕМІ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

Проблема гарантування прав населення щодо забезпе-
чення споживання якісних життєвих благ у сучасній Украї-
ні є однією з найголовніших і найгостріших. Її практичне 
розв’язання багато в чому визначає зростання якості життя, 
рівня реального добробуту громадян і безпосередньо впли-
ває на соціальну стабільність і національну безпеку держави. 

Питання запровадження і функціонування багаторівне-
вої та розгалуженої системи гарантування прав споживачів, 
що сприяє формуванню інституту довіри у сфері кінцевого 
споживання в умовах ринкових відносин досліджувало 
багато зарубіжних учених (А.Вяткіна, Дж.Гелбрейт, А.Дол-
горуков, Р.Карсон, В.Павлов, В.Паккард, Л.Роббінс, Л.Ро-
зенберг, Дж.Хірст, С.Чейз, Ф.Шлінк та ін.). Певний внесок 
у розроблення цих проблем зробили і вітчизняні науковці – 
М.Безпалко, С.Герасимова, С.Марцин, Н.Мережко, В.Селезнев. 

Проте низка науково-теоретичних і організаційно-
економічних питань потребує подальшого вивчення. До-
тепер залишаються нерозв’язаними проблеми, пов’язані з 
аналізом світових тенденцій та особливостей розвитку 
системи захисту прав споживачів як необхідної умови 
соціальної орієнтації ринку і підвищення якісної складо-
вої рівня життя населення, особливо в період кардиналь-
ної соціально-економічної трансформації. Недостатньо 
дослідженою є така соціально-економічна категорія, як 
"консюмеризм" (від англ. consum – споживацтво). Науко-
вого розроблення потребують проблеми активізації й 
інституційного забезпечення процесу гарантування дер-
жавою надійного захисту прав споживачів тощо.  

Метою статті є аналіз особливостей формування ін-
ституту довіри в системі забезпечення якісного спожи-
вання населення на основі взаємодії двох ринкових меха-
нізмів – маркетингу і консюмеризму; системне узагаль-
нення основних напрямів і організаційно-економічних та 
інституційних форм еволюційного розвитку консюмери-
зму у країнах розвиненої ринкової економіки; визначення 
шляхів ефективного використання світового досвіду з 
метою забезпечення надійного захисту прав споживачів у 
трансформаційних умовах економіки України.  

Годі й говорити, що в умовах ринкових відносин спо-
живчі властивості є підставою конкурентоспроможності 
продукції і послуг як на внутрішньому так і на зовнішньо-
му ринках, а гарантоване забезпечення споживання якісних 
товарів (життєвих благ) підвищує планку стандартів якості 
життя людей, забезпечує задоволення різноманітних пот-
реб, на основі яких відбувається всебічний і гармонійний 
розвиток особистості, розширене відтворення людського 
капіталу. Конституція України (ст. 50) гарантує захист прав 
споживачів, зокрема, право на безпечне для життя і здо-
ров’я довкілля і вільний доступ до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побу-
ту, а також право на поширення цієї інформації.  

Формування в Україні цивілізованої ринкової економі-
ки зумовлює нагальну потребу узагальнення і максималь-
ного використання накопиченого позитивного світового 
досвіду щодо забезпечення гармонізації відносин, що вини-
кають між суб’єктами ринку, до такого рівня який дозволяє 
сформувати інститут довіри у їхній взаємодії. Інститут дові-
ри є важливим рушієм соціально-економічного розвитку1. 
                                                                        
1 Див.: Геєць В.М. Взаємодія довіри і розвитку // Еконо-
мічна теорія. – 2005. – № 3. – С. 3–4. 

Щодо питання про формування інституту довіри, то 
тут має йтися, передусім, про використання досвіду з 
налагодження ефективної дії внутрішньосистемних ме-
ханізмів консюмеризму, спрямованих на зняття супере-
чностей та подолання конфліктів, що виникають у сто-
сунках між виробниками, посередниками і кінцевими 
споживачами, особливо між продавцями і покупцями.  

Огляд сучасної наукової літератури показує, що біль-
шість вітчизняних фахівців акцентують на розвитку марке-
тингу і, на жаль, майже не приділяють уваги такому пошире-
ному в розвинених ринкових країнах явищу, як консюмеризм. 

На перший погляд досить парадоксальним виглядає 
той факт, що розвиток консюмеризму на Заході, підвищен-
ня його економічної ваги і посилення впливу як суспільної 
сили відбувався на тлі бурхливого розвитку маркетингу, 
який фактично був визнаний діловими колами найвищою 
формою реалізації турботи виробників про задоволення 
потреб та інтересів споживачів і єдиною системою, що 
спроможна реально сформувати інститут довіри в цій царині.  

Таку думку поділяють і науковці, що виступають з 
позицій апологетики інтересів підприємців. Вони вважа-
ють маркетинг своєрідною універсальною панацеєю від 
усіх проявів зловживань, які можливі у стосунках між 
суб’єктами ринкових відносин. Маркетинг вони уявляють 
як систему, що повністю підпорядковує виробництво 
інтересам споживачів і є єдиним механізмом, що має за-
безпечити довіру споживачів щодо якості товарів та пос-
луг, отримуваних у процесі ринкового обміну. На їхню 
думку, маркетинг як ефективно функціонуюча ринкова 
система прогнозування, управління і задоволення попиту 
споживачів на товари і послуги необхідного асортимен-
ту і відповідної якості істотно сприяє покращенню якості 
споживання населенням життєвих благ.  

Справді, спеціалісти, які працюють у галузі марке-
тингу, по-перше, досить результативно стимулюють 
фірми-виробники до випуску безпечніших для спожива-
ча товарів (наприклад, цигарки з низьким вмістом тю-
тюнових смол, безпечні для дітей пляшечки); по-друге, 
розробляють звернення до громадськості з таких питань, 
як економія енергії, лікування хвороб, безпека дорож-
нього руху, попередження зловживання алкоголем то-
що; по-третє, допомагають розповсюдженню і визнанню 
нових товарів, ідей, послуг, спроможних задовольнити 
вищий якісний рівень потреб тощо. 

Проте практика свідчить, що не слід ідеалізувати ре-
альні можливості маркетингової діяльності в контексті 
формування інституту довіри, навіть якщо вона і є ваго-
мою складовою сучасного підприємництва. Адже осно-
вною мотиваційною рисою приватного підприємництва 
є прагнення до максимізації прибутку, отримуваного на 
авансований капітал, і не завжди це прагнення спираєть-
ся на легітимні засади, часто йде всупереч і навіть на 
шкоду інтересам споживачів. Саме тому такий вид соці-
ально-економічної діяльності, як ринково-виробнича і 
ринково-посередницька, вимагає від суспільства ство-
рення постійно діючих ефективних систем обліку і кон-
тролю, а також формування і налагодження механізмів 
зворотного економічного і правового зв’язку між суб’єк-
тами ринкових відносин. Тобто таких механізмів, дія 
яких спрямована на забезпечення впливу широкого за-
галу споживачів на мотиваційну поведінку підприємців-
виробників щодо належної якості товарів і послуг. 
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Ретроспективний аналіз засвідчує, що рух спожива-
чів за обстоювання власних інтересів, став проявом при-
родного протесту громадян проти їх дискримінації на 
ринку товарів і послуг з боку виробників і торгових по-
середників. Саме тому як соціально-економічне явище 
консюмеризм не лише віддзеркалив і персоніфікував 
об’єктивні суперечності, що неминуче виникають у сис-
темі ринково-виробничих відносин (насамперед, між 
виробництвом і споживанням), але й у подальшому 
сприяв їх подоланню шляхом застосування суспільно 
припустимих методів нормативно-правової регламента-
ції, контролю і застосування відповідних санкцій.  

Консюмеризм можна розглядати як діалектично обу-
мовлений, необхідний захисний захід широких верств на-
селення на дедалі частіші випадки використання бізнесме-
нами небезпечних для споживачів методів виробництва і 
реалізації товарів і послуг. Консюмеризм об’єднує предста-
вників широких верств населення, отже, являє собою соці-
ально неоднорідний рух. У ньому беруть участь наймані 
працівники, члени їхніх сімей, фермери, державні службо-
вці, студенти, представники малого бізнесу та ін. 

Консюмеризм не є історично новим явищем у про-
цесі загального цивілізаційного розвитку. Ще у Ветхому 
заповіті у Книзі притч Соломона згадується про гріхи, 
пов’язані з обдурюванням споживачів. Римляни дотри-
мувалися думки, що споживач сам має захищати власні 
інтереси, а виробники не повинні були порушувати за-
кон, який майже завжди був на їхньому боці. Серед за-
хисників прав споживачів, яких називали радикалами, 
були Мартін Лютер, Джон Кальвін, Ральф Нейдер та ін. 

Деякі американські економісти вважають, що як певна 
суспільна сила, що мала вплив на формування ринкових 
відносин, консюмеризм склався наприкінці ХІХ ст. Це 
підтверджується тим, що вже 1899 р. в США було утво-
рено "Національну лігу споживачів", що свідчило про 
загальнонаціональний характер організованого руху спо-
живачів цієї країни. 

Аналіз світової практики показує, що в будь-якій кра-
їні, економіка якої базується на ринкових відносинах, рух 
споживачів на певному історичному етапі об’єктивно 
починає виступати провідною силою, яка своєю узгодже-
ною поведінкою дедалі більше визначає структуру суспі-
льного виробництва й активно впливає на ринкові проце-
си у напрямку підвищення рівня якості товарів і послуг, а 
також забезпечення процесу їх цивілізованої реалізації. 

Сам термін "консюмеризм" виник на початку 1960-х 
років у період підйому організованого руху американсь-
ких споживачів. 

Переважна більшість науковців Заходу поділяють ду-
мку, що консюмеризм є соціально-економічним явищем, 
яке виникло внаслідок діалектичного розвитку ринкових 
відносин як необхідний механізм усунення або 
пом’якшення суперечностей і конфліктів між основними 
суб’єктами ринку. "Рух споживачів, – підкреслено в од-
ному з досліджень Л.Роббінса, – є продуктом економічної 
еволюції. Це аспект переходу від економіки виробництв 
до економіки споживачів, від економіки дефіциту до еко-
номіки достатку і з певними обмеженнями – від ринку 
продавців до ринку покупців"2.  

У сучасній інтерпретації концепція консюмеризму 
спрямована не лише на ствердження і забезпечення "су-
веренності прав споживачів", а й на відповідну "суверен-
ність прав об’єднаного руху споживачів, що виступають 
на захист своїх прав щодо забезпечення необхідного рівня 
якості споживання життєвих благ, яки отримуються шля-
хом ринкового обміну"3.  

У сучасних вітчизняних виданнях можна спіткати 
такі тлумачення слова "консюмеризм". 
                                                                        
2 Robbins L. Political Economy: Past and Present.  New 
York, 1976.  P. 377.  
3 The Consumer Society.  London, 1977.  P. 51.  

"Консюмеризм — громадський великомасштабний рух 
на захист інтересів споживачів... Реалізується у формі това-
риств, публічних виступах, у бойкотуванні фірм, крамниць 
тощо. Розвиток консюмеризму мав наслідком зростання в 
рекламі ступеня самоконтролю, урахування вимог захисту 
прав споживача в усій рекламній діяльності"4. 

"Консюмеризм — організаційний рух за розширення 
прав і вплив споживачів та покупців на продавців і вироб-
ників товарів і послуг, створення товариств споживачів"5. 

Підсумовуючи, висловимо свою думку щодо цього 
поняття: консюмеризм – економічна категорія, яка ха-
рактеризує систему суспільних відносин, що виникають 
у процесі організованого соціального руху громадян, які 
включають регулювальну діяльність державних інсти-
тутів, спрямованих на захист інтересів споживачів, 
передусім у сфері розширення прав і посилення впливу 
покупців на виробників і продавців товарів і послуг. 

Поняття "консюмеризм" містить також відповідні 
економічні механізми, що на суспільному рівні гаранту-
ють реалізацію права людини споживати якісні блага і 
послуги, які вона отримує у процесі ринкового обміну. 

До одного з найважливіших проявів консюмеризму мо-
жна віднести і гарантоване державою право громадян ство-
рювати спілки для захисту прав та інтересів споживачів. 

Одним із каталізаторів посилення руху споживачів бу-
ло видання низки художніх творів, що активно формували 
громадську думку щодо прискорення організаційного 
об’єднання споживачів. У цих творах розкривалися ті кри-
чущі прояви свавілля, які чинили монополії у сфері спожи-
вання. Так, у романі відомого німецького письменника 
Артура Вейзеборна "Побудовано на піску" в художній 
формі розкрито наслідки випадку використання харчовим 
підприємством технології відбілювання борошна хлором, 
що мав місце у 50-і роки минулого сторіччя у ФРН.  

Отже, озброєний накопиченим арсеналом оборонних і 
наступальних заходів (від демонстрацій до масового бой-
коту), консюмеризм перетворився у країнах розвиненого 
ринку на вельми потужну силу. Досвід еволюційного роз-
витку руху, спрямованого на захист індивідуальних прав 
споживачів, який структурувався в розгалужену систему 
сучасного консюмеризму, свідчить, що його організаційні 
форми і конкретні механізми є досить різноманітними. 

По-перше, важливу роль відіграють індивідуальні 
захисники прав окремих споживачів, що репрезентують 
різні верстви населення. До них, насамперед, належать 
прогресивні юристи і лікарі, вчителі і викладачі вищої 
школи, робітники і фермери, депутати парламентів і 
бізнесмени, представники релігійних кіл і студентства. 
Методи і характер їхньої роботи є досить різноманітни-
ми – від викриття шахрайських дій конкретних підприє-
мців, створення певного тиску на законодавчі органи з 
метою ухвалення законів, що мають надійно захистити 
споживачів, аж до організації демонстрацій і масових 
бойкотів окремих товарів або послуг. 

По-друге, обмеженість сил і можливостей індивідуа-
льних захисників породжує необхідність об’єднання їхніх 
зусиль, отже, дедалі більшого поширення набуває ство-
рення добровільних організацій захисту прав споживачів.  

До кола найважливіших завдань, які розв’язують ці ор-
ганізації, належать: 1) боротьба за правдиву рекламу, за 
забезпечення споживачам твердих гарантій на придбані 
товари; вдосконалення системи гарантійного і сервісного 
обслуговування; 2) покращення роботи інформаційних 
служб і установ, які контролюють якість товарів; 3) переві-
                                                                        
4 Ромат Є.В. Словник основних рекламних і марке-
тингових термінів. – Xарків, 2003. – С. 23.  
5 Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначен-
ня консюмеризму як соціально-економічної категорії 
// Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – 
С. 77; Економічна енциклопедія: У 3-х т. – К., 2000. – 
Т. 1. – С. 826.  
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рка якості товарів широкого попиту; 4) боротьба за встано-
влення виваженого рівня цін, що реально відбивають раці-
ональні витрати на виробництво товарів і послуг; 
5) забезпечення членів спілок різного роду корисною інфо-
рмацією; 6) боротьба за розширення й удосконалення чин-
ного законодавства, яке забезпечує захист прав споживачів; 
7) розроблення програм розвитку руху споживачів; 8) залу-
чення до організацій дедалі більшого кола споживачів, що 
прагнуть сприяти справі захисту власних прав тощо. 

Останніми десятиліттями однією з головних тем руху 
споживачів стала охорона навколишнього середовища. 
Учасники постійно перевіряють якість товарів за допомо-
ги лабораторних досліджень або методом так званої спо-
живчої експертизи.  

Фінансування діяльності добровільних спілок спожи-
вачів здійснюється, як правило, за рахунок членських 
внесків, пожертвувань, а також доходів, що надходять від 
продажу різних друкованих видань цих організацій. Репу-
тація незалежних від бізнесу організацій сприяє зміцнен-
ню довіри до них з боку широких верств населення. 

Добровільні організації споживачів у США є досить 
численними і діють не тільки в масштабах міста, району 
або штату, а і на національному рівні. Багатьом американ-
цям відомі такі назви, як "Національна ліга споживачів", 
"Спілка споживачів США", "Федерація споживачів Амери-
ки". У Франції діє Національна федерація об’єднань спо-
живачів. Британська асоціація споживачів, що виникла 
1957 року, є одною з найчисленніших організацій у Європі. 

По-третє, у другій половині ХХ століття активізу-
вався процес створення міжнародних організацій спо-
живачів. Так, 1960 року в Гаазі відбулася перша Міжна-
родна конференція організацій споживачів, на якій було 
утворено Міжнародну організацію споживчих спілок 
(IOKY). Вона виконує функції консультативного органу 
при економічній та соціальній раді ООН і ЮНЕСКО. 
Поряд із проведенням міжнародних нарад щодо обміну 
досвідом розв’язання різних питань, що стосуються захи-
сту інтересів споживачів, IOKY координує діяльність 
національних організацій споживачів, а також сприяє: 

– здійсненню порівняльних іспитів товарів; 
– надає фінансову допомогу добровільним організаціям; 
– інформує своїх членів шляхом розповсюдження 

спеціального видання, що охоплює різні аспекти діяль-
ності організації, а також інші питання, які стосуються 
охорони прав споживачів. 

Статут Міжнародної організації споживчих спілок зо-
бов’язує своїх членів діяти виключно в інтересах спожива-
чів, не користуватися субсидіями, наданими суб’єктами 
торгівлі та виробництва, не друкувати на сторінках своїх 
періодичних видань рекламних оголошень тощо. Організа-
ціям-членам IOKY не забороняється мати контакти з пред-
ставниками різних політичних партій, проведення спільних 
акцій, спрямованих на покращення становища споживачів. 

Реакція ділових кіл Заходу на розвиток консюмеризму 
є досить неоднозначною. З одного боку, будучи зацікавле-
ними у збереженні та примноженні особистих прибутків, 
вони побоюються консюмеризму, розглядають його як 
серйозну загрозу вільному підприємництву, вбачають у 
ньому засіб обмеження "ринкової лібералізації" і витрача-
ють значні кошти на перешкоджання конкретним заходам 
учасників руху. З іншого боку, багато підприємців, досить 
тверезо оцінюючи ситуацію, вважають, що консюмеризм 
перетворився на реальну силу, яку не можна недооцінюва-
ти. Прийнявши його як "неминуче зло", вони намагаються 
використати цю силу для досягнення власних інтересів, 
особливо розширення збуту продукції. Так, відповідно до 
принципів активної ринкової стратегії, низка фірм органі-
зували спеціальні структурні підрозділи, що займаються 
питаннями відносин із споживачами. Більше за те, в США 
деякі організації промисловців затвердили спеціальні коде-
кси відносин із споживачами, як наприклад, Організація 
американських виробників побутового обладнання. 1971 

року за вказівкою Президента США було засновано Націо-
нальну раду підприємців у справах споживачів, до складу 
якої увійшло понад 100 членів. 

По-четверте, яскравим підтвердженням зростаючої 
сили і масштабів громадського руху споживачів на за-
хист своїх прав останнім десятиліттям слугує той факт, 
що керівники вищої виконавчої та законодавчої влади 
країн із розвиненою ринковою економікою постійно 
тримають у полі зору питання консюмеризму.  

Ще 1962 року в посланні президента Дж.Кенеді Кон-
гресу США вперше в узагальненому вигляді було сфор-
мульовано найважливіші права споживачів, які і на цей 
час складають концептуальну основу сучасного консю-
меризму: 1) право на безпеку, що означає заборону (аж до 
кримінального покарання) продажу товарів, шкідливих для 
здоров’я, передусім таких, що є небезпечними або станов-
лять загрозу для життя людини; 2) право бути об’єктивно 
поінформованим, яке забороняє використання реклами, що 
вводить споживача в оману стосовно реальної якості товару 
або послуги; 3) право вибирати, тобто надання покупцеві 
потенційної можливості придбати товари в якнайширшому 
якісному і ціновому асортименті; 4) право бути вислуханим, 
яке означає, з одного боку, що інтереси споживачів буде 
враховано за формування державної економічної політики 
(в тому числі інвестиційної, кредитно-фінансової, податкової 
тощо), а з іншого – що всі претензії споживачів стосовно 
якості товарів і послуг будуть професійно, справедливо й 
оперативно розглянуті адміністративними судами. 

1973 року в рамках Європейського економічного 
співтовариства було утворено спеціальну службу з охо-
рони навколишнього середовища і захисту прав та інте-
ресів споживачів. Програма служби, ухвалена 1975 ро-
ку, гарантує споживачам на ринку товарів і послуг 
реалізацію п’яти основних прав: 1) на охорону здоров’я 
і безпеку споживання; 2) на охорону економічних інте-
ресів; 3) на матеріальну і моральну компенсацію за по-
несені збитки (як прямі, так і опосередковані), завдані 
клієнту внаслідок використання ним неякісних товарів 
(або споживання неякісних послуг); 4) на повну і прав-
диву інформацію щодо реальної якості товарів (послуг); 
5) право бути вислуханим (зміст якого розкритий рані-
ше). В подальшому до наведених прав було додано: 
6) право на задоволення базових потреб; 7) право на 
вибір; 8) право на здорове довкілля. 

Об’єктивні обставини змусили уряди країн із розви-
неною ринковою економікою створити систему держав-
них організацій для втілення в життя політики посилен-
ня охорони прав споживачів із використанням не лише 
економічних, а й організаційно-розпорядних, соціально-
психологічних і правових важелів і методів владного 
впливу на несумлінних підприємців. Держава здійснює 
патронат і координує діяльність цих організацій, сприяє 
у створенні їхньої матеріально-технічної бази, забезпе-
чує належні умови функціонування тощо. 

Як приклад серед таких організацій можна назвати 
Управління справедливої торгівлі (створене 1973 року 
урядом консерваторів) і Департамент цін і захисту прав 
споживачів у Великій Британії; Державний секретаріат 
відносин споживачів у Франції; Федеральну комісію з 
торгівлі, Комісію з безпеки споживчих товарів і Управ-
ління у справах споживачів у США. Спеціальні депар-
таменти, що здійснюють захист прав споживачів, існу-
ють також у Німеччині, Бельгії, Данії, Італії та інших 
країнах, що мають цивілізовану ринкову економіку. 

Як правило, урядові структури розробляють закони, 
що мають забезпечувати підвищення надійності захисту 
прав та інтересів споживачів і процедурно й організа-
ційно втілювати їх у життя; контролювати продаж за-
здалегідь визначених видів товарів; надавати спожива-
чам відповідну інформаційну літературу тощо. 

Проте їхню роль і значення не слід переоцінювати, адже 
виникнення цих організацій зумовлене саме посиленням і 
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зростанням масштабів консюмеризму, не говорячи вже про 
те, що ухвалення відповідних законодавчих актів у більшості 
країн відбувається під сильним тиском споживачів. 

Таким чином, можна констатувати, що консюмеризм 
у країнах із розвиненою ринковою економікою перетво-
рився на реальну соціальну (і політичну) силу і став 
спроможним справляти реальний вплив на всі структури 
і системи маркетингу, діяльність яких базується на різ-
них формах власності, і тим самим впливати на підви-
щення якості споживання населенням життєвих благ. 

На прикладі Сполучених Штатів Америки можна 
наочно прослідкувати процес бурхливого розвитку пра-
вової інфраструктури консюмеризму. 

Цей процес розпочався тут у 1950-х роках. На сьогод-
нішній день лише на федеральному рівні ухвалено майже 
два десятки законодавчих актів із захисту інтересів і прав 
споживачів, основні з яких: Закон про маркування хутря-
них виробів" (1951), Закон про етикетки для цигарок і рек-
ламу" (1965), Закон про безпеку транспортного руху і тех-
нічну надійність моторизованих засобів пересування" 
(1966), Закон про небезпечні речовини (1967), Закон про 
достовірну інформацію за пакування товарів і наклеювання 
етикеток (1968), Закон про захист дітей і безпеку іграшок 
(1969), Закон про безпеку споживчих товарів (1972), Закон 
про новонароджених (1980). 

Значна кількість законів, що стосуються захисту 
прав споживачів, ухвалювали і на рівні штатів. 

Окремої уваги потребує досвід правового розв’язан-
ня питань консюмеризму на ринку кредитно-фінансових 
послуг. У США і на цьому сегменті ринку створено на-
дійну правову інфраструктуру. Зазначимо, що в Україні 
в указаній сфері захист прав клієнтів практично відсут-
ній, отже, стисло охарактеризуємо зміст відповідних 
законів, ухвалених у США. 

Особливе місце посідає законодавчий федеральний 
Акт про захист кредитних прав споживачів. Він є рамко-
вим і складається з низки законів, які ухвалювали посту-
пово в період із 1968 по 1978 рр.: 1) Акта про надання 
достовірної інформації щодо термінів покупок у кредит; 
2) Акта про споживчий лізинг; 3) Акта про електронні 
перекази коштів; 4) Акта про рівні кредитні можливості; 
5) Акта про виставлення достовірних рахунків у разі 
купівлі товарів у кредит; 6) Акта про надання точної звіт-
ності по операціях купівлі товарів у кредит; 7) Акта про 
правомірну діяльність за повернення боргів.  

Український досвід свідчить, що тут питанням кон-
сюмеризму необхідної уваги не приділяли. Немає нау-
кових розробок, недостатньо врегульовано законодавст-
во, що забезпечує захист прав споживача, слабкість 
самого руху споживачів. 

Якщо не враховувати декларативних положень зако-
нів України "Про захист прав споживачів" і "Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня6, ми перебуваємо лише у вихідній точці цього процесу.  

Проблема існування на споживчому ринку України 
величезних обсягів неякісних для використання і небез-
печних для здоров’я товарів масового споживання спри-
чинена багатьма чинниками і стосується всього ланцюга 
економічних відносин – від їх виробництва (або імпор-
ту) до ринкової реалізації. 

Основними причинами, що змушують споживачів 
купувати найдешевіші та здебільшого неякісні товари, є 
низька купівельна спроможність населення, скорочення 
вітчизняного виробництва якісних товарів, поява не 
ринку продуктів "тіньового" походження й імпорту 
(особливо контрабандного). 
                                                                        
6 Закон України "Про захист прав споживачів" // Закони 
України. – К., 1996. – Т. 1. – С. 392–409; Закон України "Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення" // Закони України. – К., 1997. – Т. 7. – С. 197–221. 

Серед причин організаційного характеру головною є 
суттєве послаблення контролю за товарами внаслідок 
демонтажу старої та недостатньо налагодженої нової 
системи контролю, а насамперед масштабної корупції. 

На цей час в Україні існує досить розгалужена дер-
жавна система контролю за товарами, яка включає сані-
тарно-епідеміологічну службу МОЗ, органи сертифікації 
продукції Держстандарту та інших міністерств і відом-
ств, органи контролю Держспоживзахисту. Зокрема, в 
державній системі сертифікації (УкрСЕПРО) акредито-
вано 138 органів 17 міністерств і відомств і близько 680 
випробувальних лабораторій за 32 видами продукції. 

Дані санітарно-епідеміологічної служби викликають 
занепокоєння: у виробництві хлібобулочних виробів 
використовують харчові добавки, які не мають дозволу 
МОЗ України, траплялися випадки виявлення у хлібі 
метафосу, а в сировині – продуктів розпаду метафосу і 
поліхлорованого біфенілу, що належить до високоток-
сичних речовин. Однією з причин такого стану є те, що 
чинне законодавство дозволяє суб’єктам підприємниць-
кої діяльності, які пройшли процедуру державної реєст-
рації, починати виробництво продукції, не маючи на те 
відповідної технічної та технологічної підготовки, необ-
хідних нормативних документів тощо.  

Щодо продукції дитячого харчування, то тут остан-
німи роками під час перевірок неодноразово було вияв-
лено відсутність доступної та необхідної інформації про 
товар, реалізацію продуктів дитячого харчування без 
сертифікатів відповідності та з вичерпаним терміном 
придатності. Контроль якості партії продукції дитячого 
харчування. що надходить в Україну за контрактами з 
іноземними партнерами, як правило, здійснюють не в 
повному обсязі. Контролюють лише медико-біологічні 
показники. У протоколах досліджень органів Держсан-
нагляду, часто не вказано дату виготовлення продукту, а 
лише проставлено місяць і рік виготовлення, що унемо-
жливлює ідентифікацію конкретної партії продукції з 
документом, що підтверджує її якість.  

Органи Держстандарту і МОЗ України надають дозволи 
на реалізацію продукції дитячого харчування іноземного 
виробництва, термін придатності якої значно перевищує 
термін придатності аналогічних вітчизняних продуктів. Цей 
перелік порушень прав споживачів можна продовжити.  

Як ми вже зазначали, крім економічних і організа-
ційних факторів забезпечення якості товарів народного 
споживання, одним із вирішальних є законодавче і нор-
мативне регулювання цього процесу. 

Україна має низку законодавчих актів, що регламен-
тують правила контролю споживчих товарів. Головними з 
них є Закони України: "Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав 
споживачів", "Про якість та безпеку харчових продуктів 
та продовольчої сировини", Декрети Кабінету Міністрів 
України: "Про стандартизацію і сертифікацію", "Про 
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і 
правил та відповідальність за їх порушення" тощо. 

Аналіз свідчить, що поява неякісних товарів на спо-
живчому ринку України стала можливою внаслідок не-
досконалості та неефективності чинного законодавства, 
яке має різні підходи до регулювання питань вітчизня-
ного виробництва та імпорту продукції. Існуючий його 
стан є фактично небезпечним для населення України і 
дискримінаційним стосовно вітчизняного виробника.  

Вимоги до якості, безпеки харчових продуктів 
у чинному законодавстві сформульовані дуже загально і 
не мають прямої дії, фактично відсутній механізм відпо-
відальності іноземного виробника за випуск і реалізацію 
на українському ринку неякісної продукції. Як правило, 
в Україні відсутні уповноважені представники інозем-
них фірм, які мають статус юридичної особи на терито-
рії України і повинні відповідати згідно з законодавст-
вом за шкоду, заподіяну здоров’ю і добробуту населення. 
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Існуюче законодавсто створює умови, коли біль-
шість неякісної продукції надходить в Україну не з кра-
їн третього світу, а з розвинених країн (Канади, країн 
Європейського союзу та інших), де вона не відповідає 
вимогам стандартів і технічних регламентів цих країн. 
Численні факти свідчать, що саме "під дахом" країн 
цивілізованої ринкової економіки знайшли собі приту-
лок потужні "виробничі" об’єднання, що працюють на 
ринки країн із перехідною економікою і спеціалізують-
ся, скажімо, на випуску фальсифікованих спиртних на-
поїв, фальшуванню термінів випуску і переупаковці 
прострочених ліків і продуктів харчування, випуску 
продукції за фальшивою франшизою тощо. 

Не сприяв покращанню ситуації, а навпаки, суттєво 
її погіршив ухвалений 23 липня 1996 року наказ МОЗ 
№ 222, яким дозволено ввезення в Україну харчової 
продукції, що містить синтетичні добавки 420 наймену-
вань (замість 60, як це було раніше). Деякі з дозволених 
харчових продуктів містять такі канцерогенні консерва-
нти, як Е-312, Е-330, Е-458А. 

Першочерговими уявляються заходи з нормативного 
врегулювання щодо рівної відповідальності імпортера і 
виробника за неякісну продукцію й ухвалення положення 
щодо вилучення небезпечної продукції з ринку України та 
її подальшої утилізації (що особливо важливо, враховуючи 
слабкий контроль у сфері торгівлі, – заборонена продукція 
може бути передана в іншу торговельну організацію або 
місцевість чи перероблена для наступного продажу тощо). 

Ситуація на споживчому ринку України свідчить про 
неефективність роботи наглядових органів. Інтеграція 
України до європейського економічного простору вимагає 
поступового зближення вітчизняної законодавчої та норма-
тивної бази з відповідною базою ЄС, суттєвою особливістю 
якої є здійснення контролю за якістю і безпекою продукції 
як на стадії виробництва, так і в торговельній мережі.  

Потребує розроблення Концепція державного конт-
ролю і нагляду. Подальшими етапами реалізації Конце-
пції мають стати випрацювання комплексу законодав-
чих і нормативних актів, які б чітко визначили і 
регламентували виконання функцій у сфері державного 
контролю і нагляду, а також взаємодію між різними 
контролювальними організаціями, що мають забезпечи-
ти захист прав споживачів в Україні. 

Суттєві доповнення необхідно внести до нового Кри-
мінального кодексу. Масовими, скажімо, стали випадки 
отруєння громадян, що мають смертельні наслідки, фаль-
сифікованими алкогольними напоями. Цифри вражають: 
за даними офіційної статистики України, смертність від 
отруєнь, пов’язаних з уживанням небезпечних алкоголь-
них напоїв, упродовж останніх п’яти років перевищує 
8 тис. випадків на рік, зокрема 2006 року їх було 80247. За 
цей злочин, що за своєю суттю може бути кваліфікований 
як ненавмисне вбивство, винних практично не притяга-
ють до кримінальної відповідальності, оскільки законо-
давством цей вид злочину не чітко визначений. 

Органи Держспоживзахисту наділені сьогодні юри-
дичними повноваженнями вилучати з обігу неякісну і 
небезпечну для споживання продукцію, проте, що роби-
ти з вилученим, ніхто не знає, оскільки відсутній проце-
дурний механізм, що визначає подальшу долю товарів, 
відвантаження або реалізація яких заборонена. Отже, 
потребує термінового розроблення проект нормативного 
акта про порядок заборони використання, утилізації та 
знищення недоброякісних і небезпечних для здоров’я 
людини і навколишнього середовища продовольчої си-
ровини і харчових продуктів.  

Необхідним є суттєве вдосконалення існуючої зако-
нодавчої та нормативної база, що регламентує повнова-
ження державних органів, які здійснюють нагляд і конт-

                                                                        
7 Про соціально-економічне становище України за січень 
2007 року. – К., 2007. – С. 93.  

роль за якістю і безпекою товарів народного споживання. 
Мається на увазі перегляд міждержавних стандартів, які 
застаріли і не відповідають вимогам сьогодення. Так, 
чинні на цей час стандарти на продукти харчування не 
містять вимог до терміну придатності, які врегульовані 
Законом України "Про захист прав споживачів". Це пи-
тання стосується і Держстандарту, і Держспоживзахисту.  

Неузгодженою залишається взаємодія контролюваль-
них органів, від яких залежить якість і безпека продуктів 
харчування. Виробників контролюють Держстандарт і МОЗ 
України, а торгівлю – Держспоживзахист. Якість імпорт-
них товарів контролюють усі зазначені органи, але, незва-
жаючи на це, по-справжньому надійної перепони неякіс-
ним і небезпечним товарам на кордоні немає. Оскільки 
чинна система сертифікації імпортних товарів є неефектив-
ною, тому потребує розроблення нормативний акт про єди-
ний порядок надходження товарів на територію України. 

На наш погляд, особливу увагу слід звернути на пи-
тання правового забезпечення прав споживачів і поси-
лення відповідальності за їх порушення у сфері громадсь-
кого харчування, а саме: 1) дотримання прав споживачів у 
ресторанах, кафе, барах, на підприємствах громадського 
харчування, розташованих на вокзалах, аеропортах, міс-
цях масового відпочинку, митницях тощо; 2) підвищення 
якості обслуговування споживачів на підприємствах гро-
мадського харчування, розташованих на базах відпочин-
ку, в пансіонатах, санаторіях, дитячих літніх таборах, а 
також на підприємствах, що обслуговують іноземних 
туристів; 3) організація необхідного харчування літніх 
людей та інвалідів, які проживають у будинках-інтерна-
тах, територіальних центрах і дотримання належного 
стану торговельного обслуговування самотніх, малозабе-
зпечених громадян похилого віку; 4) організація якісного 
харчування учнів шкіл, професійно-технічних училищ, 
технікумів і студентів вищих навчальних закладів тощо. 

У подальшому може йтися про кодифікацію законодав-
ства, яке охоплює регулювання всього комплексу питань 
консюмеризму. Відповідно до Закону України "Про захист 
прав споживачів" (7, ст. 3) споживач має право на державний 
захист своїх прав, гарантований рівень споживання, належну 
якість товару, безпеку товару, необхідну інформацію про 
товар, відшкодування матеріальних і моральних збитків, 
звернення до суду, об’єднання в громадські організації спо-
живачів. Захист прав споживачів – це законодавча, адмініст-
ративна і судова охорона інтересів споживачів товарів і пос-
луг, головним чином, від їх порушення виробниками 
продукції (виконавцями робіт, послуг) і продавцями. У 
зв’язку з цим з’явився самостійний напрям права – споживче 
право, яке є сукупністю норм, правил, інструкцій, спрямова-
них на захист прав споживачів на ринку товарів і послуг . 

Слід додати, що досить обнадійливим у розв’язанні 
завдань створення правової інфраструктури консюмери-
зму в Україні є те, що в цьому процесі можна майже 
повністю застосувати законодавчу базу, яку вже мають 
країни розвиненої ринкової економіки, особливо США.  

Підсумовуючи, зазначимо, що формування інституту 
довіри в Україні, який є свідченням того, що ринкова еко-
номіка набула цивілізованого рівня відносин між його 
суб’єктами, не можливо без реалізації принципу "довіряй, 
але і перевіряй". Саме тому ретельний аналіз досвіду фор-
мування інституту довіри в системі захисту прав спожива-
чів є важливою ланкою наукового забезпечення розвитку 
цих процесів у вітчизняних умовах в контексті загального 
якісного поглиблення процесу ринкового реформування. 

Використання вагомих здобутків соціально-економіч-
ної системи Заходу, формування і функціонування інститу-
ту довіри в системі забезпечення якісного споживання на-
селення на основі взаємодії двох ринкових механізмів – 
маркетингу і консюмеризму, системного узагальнення 
основних напрямів і організаційно-економічних та інститу-
ційних форм еволюційного розвитку консюмеризму може 
стати надійною запорукою формування цього інституту у 
складних трансформаційних умовах економіки України. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В ЭКОНОМИКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МОДЕЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

Переходный характер эпохи сетевой цивилизации яв-
ляется всеохватывающим. Он обязательно должен влиять 
на экономические основы общества. При этом возникает 
ряд теоретических проблем, связанных с сетевым влияни-
ем на современные рыночные механизмы и его послед-
ствиями. Если эти последствия воздействуют на рыноч-
ные формы, не затрагивая основ рынка, то парадигма 
свободного выбора может сохранить своѐ значение для 
моделирования хозяйственных процессов в условиях 
глобальной переходности. Если же они более значитель-
ны, то и сама модель нуждается в уточнении.  

Говоря более конкретно, экономическая наука должна 
попытаться ответить на ряд вопросов. Прежде всего, мож-
но ли считать, что глобальная переходная хозяйственная 
система с необходимой полнотой описывается с позиций 
функционирования рыночного механизма, основанного на 
рациональном выборе и максимизации функции полезно-
сти субъектов? Далее, как влияют сетевые процессы на 
основные функции и внутреннюю структуру рыночного 
механизма? И, наконец, насколько применима неокласси-
ческая парадигма для понимания природы сетевого обмена 
с точки зрения эволюционных процессов в хозяйственных 
системах? Для ответа на эти вопросы необходимо выявить 
внутреннюю связь между механизмами рационального 
выбора и формированием сетевых структур в экономике.  

Различные аспекты рационального выбора субъектов в 
условиях сетевых структур рассматривали В.Аладьев, 
Л.Нургалеева, Г.Саймон, Р.Коуз, А.Юданов, М.Кастельс. В 
их работах выявлены обобщѐнные системные характеристи-
ки сетевого статуса субъекта, специфика критериев рацио-
нального выбора в сети, роль информационных коммуника-
ций в функционировании сетевых образований. В то же 
время остаѐтся неясным вопрос о судьбе субъекта как тако-
вого, о свободе его выбора в условиях сетевых ограничений. 
Особо актуальной эта проблема является в условиях экспан-
сии сетевых структур разного уровня, которая присуща со-
временному этапу глобализации хозяйственных систем.  

Развитие коммуникативных технологий актуализирует 
проблемы соотношения технологического и социального 
содержания информационных систем. Анализ субъектных 
оснований функционирования сетевых структур позволяет 
понять сущность процесса информационных взаимодей-
ствий сетевого типа с точки зрения модели рационального 
выбора. Обогащение современного коммуникативного 
опыта даѐт потенциальную возможность трактовок меха-
низма развития современных информационных систем с 
позиций принципа максимизации полезности.  

Ситуация новой информационно-коммуникационной 
реальности иногда порождает своеобразное искривление 
социально-экономического пространства уже на уровне 
фундаментальной связи, выражаемой в форме кривых в 
простейших моделях микроэкономики. Например, принцип 
убывающей полезности блага, обусловливающий выпуклую 
форму кривой предельной полезности, в случае сетевых благ 
может быть сменѐн на принцип возрастающей полезности, 
что предполагает уже выгнутую форму кривой.  

Модель рационального выбора характеризует один из 
аспектов системы всеобщих социальных коммуникаций. 
Этот аспект не является сам по себе рядовым или рядопо-
ложным, поскольку "рациональное поведение требует от 
индивида сложных расчѐтов в условиях неопределѐнно-
сти"1. Рациональный выбор – это базовая технология со-
циальной связи как таковой. Иначе говоря, всеобщая со-

                                                                 
1 Elster J. Economics Order and Social Norms // Journal of Instituti-
onal and Theoretical Economics. – 1988. – Vol. 144. – № 2. – P. 357.  

циальная связь – это то, что существует как принятие, 
отвержение или интерпретация рационального выбора 
субъектов. Сам факт возможности свободного субъекта 
поступать вопреки принципу максимизации полезности 
означает, что данный принцип подчиняется чему-то ино-
му, а это иное может существовать лишь на базе отверга-
емого, подавляемого или откладываемого рационального 
выбора. Отсутствие рационального выбора означает от-
сутствие базы социальной свободы, хотя сама по себе эта 
свобода не может сводиться лишь к базе.  

Таким образом, с одной стороны, рациональный выбор 
есть коммуникативный процесс. С другой – последователь-
ная реализация принципа максимизации полезности не явля-
ется коммуникативно нейтральной. Теория трансакционных 
издержек Р.Коуза достаточно глубоко выразила эту взаим-
ную зависимость рациональности и коммуникативности в 
функционировании хозяйствующих субъектов. Непосред-
ственно эта связь обнаруживает себя в процессе институци-
ональных изменений и технологических инноваций.  

Процесс текущих социальных изменений протекает на 
фоне технологических сдвигов в сфере коммуникации. А эти 
сдвиги, в свою очередь, могут радикально усложнять и огра-
ничивать свободу выбора как изначально коммуникативного 
процесса: "Человек отдаѐт себе отчѐт в том, что с развитием 
сил информационной цивилизации он становится заложни-
ком порождаемых им коммуникационных структур, при 
этом динамика социальных процессов столь велика и их 
проявления столь разнообразны, что трудно адекватно опи-
сать и глубоко оценить разворачивающиеся события"2. 

Усложнение пространства свободы не всегда сопро-
вождается адекватным развитием способностей субъек-
тов, что порождает ситуацию отказа от выбора, а это рав-
носильно отказу от свободы. 

С этой точки зрения коммуникативные сети выглядят 
как компромисс, который позволяет привести в соответ-
ствие локальные потребности и способности выбирающе-
го субъекта с запредельным глобальным многообразием 
существенных факторов и тенденций. Но для этого 
внутрь сети субъект должен попадать в результате рацио-
нального или квази-рационального выбора, позволяюще-
го обойти проблему бесконечно большого объѐма важной 
информации – как путѐм обучения интерпретационным 
процедурам, так и путѐм структурирования этой инфор-
мации в процессе соотнесения еѐ с функциями сети.  

Кооперация как скрытая предпосылка рационального 
выбора даѐт дополнительные возможности для формирова-
ния локальной устойчивости в пространстве глобальной 
неопределѐнности. Средством этого может выступать локаль-
ный стандарт, координирующий поведение внутри сети и 
одновременно позволяющий максимизировать полезность в сфе-
ре подмножества альтернатив, допускаемых данным локаль-
ным стандартом. Но при этом локальность стандарта не 
является принципиальным запретом на глобальные социаль-
ные перемещения, поскольку для субъекта сети сохраняется, 
хотя бы формально, свобода выбора или отказа от выбора.  

Таким образом, сетевое и рациональное поведение 
субъектов представляют собой два пересекающихся, но 
не совпадающих множества. Их пересечение можно 
определить как микроэкономику сетевых обменов, кото-
рая представляет собой совокупность процедур рацио-
нального выбора в специфических условиях: 
– во-первых, сетевых ограничений;  
                                                                 
2 Нургалеева Л.В. Нестрогие коммуникационные альянсы. 
Проблемы и особенности взаимодействия сетевых сооб-
ществ // http://huminf.tsu/ru/e-jurnal/magazine/3/nur.htm. 
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– во-вторых, сетевой модификации функции полезности;  
– в-третьих, сетевых механизмов передачи и оценки 
информации о доступных альтернативах. 

Что означают эти условия?  
Сетевые ограничения определяются:  

а) индексом соседства, который характеризует количе-
ство доступных контрагентов3;  
б) сетевыми правилами установления контактов, разре-
шения конфликтов, исполнения контрактов;  
в) пространственно-временными границами данной сети. 

Сетевая модификация функции полезности обусловлена: 
– упрощением и унификацией ценностных оснований 
оценочных процедур. Для сети главное – быть таким, как 
все, в тех отношениях, которые важны для существования 
сети. Как только ты становишься непохожим, сеть тебя 
отторгает (если раньше не уйдѐшь сам);  
– сетевым оппортунизмом, обеспечивающим экономию на 
издержках, связанных с получением и оценкой достовер-
ности существенной информации. Свои люди – сочтѐмся.  

Специфика сетевых механизмов заключается в воз-
можности свободного доступа к информационным ка-
налам в любой точки сети, что обусловливает: 
– низкие издержки входа во внутрисетевое пространство; 
– подверженность этих каналов воздействию помех и искажений. 

Происходит рассеивание важной информации, в силу 
чего сетевые структуры подвержены в большей степени 
деградации, чем иерархия.  

Почему сетевые структуры необходимо изучать с мик-
роэкономических позиций? Они сравнительно недавно стали 
объектом теоретического моделирования экономической 
науки. Категориальный аппарат находится в зачаточном 
состоянии. В условиях неизбежного дефицита собственного 
логического инструментария микроэкономический подход к 
их анализу открывает две принципиальные возможности: во-
первых, используя классический микроэкономический метод 
интроспекции (самонаблюдения), можно выявить или огра-
ничить совокупность существенных фактов функциониро-
вания сетей как устойчивого феномена хозяйственной ре-
альности; во-вторых, можно упорядочить эти факты с 
позиций модели рационального выбора.  

Для реализации этого подхода будем считать, что сете-
вые обмены подчиняются основным процедурам микро-
экономической модели рационального выбора. Это означа-
ет, что субъекты сети максимизируют полезность, соотнося 
свои потребности и ресурсы в условиях убывающей отда-
чи. Однако в сети процедуры рационального выбора свѐр-
нуты и упрощены. Тем самым обеспечивается трансакци-
онная экономия: на выбор затрачивается меньше времени и 
ресурсов. Данный тезис подтверждает работа Г.Саймона 
"Рациональность как процесс и продукт мышления", где 
подчѐркивается "с увеличением объѐма поиска возрастают 
издержки"4. Стабильные сети имеют код доступа, извест-
ный всем участникам, который гарантирует, что оппорту-
нистическое поведение не выйдет за "рамки приличия", 
поэтому страховые издержки тоже снижаются.  

Сеть возникает как реакция на чрезмерное усложнение 
процедур рационального выбора, что ведет к росту тран-
сакционных издержек. Критерий "выгодно – невыгодно" 
дополняется критериями "близко – далеко", "привычно – 
непривычно". Если роль двух последних критериев начи-
нает превалировать над первым критерием, возникшая сеть 
начинает функционировать как более или менее стабиль-
ное образование. Эта сетевая модель практически исчер-
пывающим образом описывается в понятиях совершенной, 
или чистой конкуренции.  

С точки зрения логики модели Р.Коуза5, сеть пред-
шествует формированию полноценной фирмы как про-
межуточная форма:  
                                                                 
3 См.: Аладьев В.З. Однородные структуры. Теоретиче-
ские и прикладные аспекты. – К., 1990. 
4 Саймон Г. Рациональность как процесс и как продукт 
мышления // ТНЕSIS. – 1993 – Т 1.– Вып. 3 – С. 30. 
5 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993. – С. 87–169; 
Коуз Р.Г. Теория фирмы. – СПб, 1995. – С. 11–32.  

– рынку соответствуют средние рыночные трансакци-
онные издержки;  
– сети – трансакционные издержки, которые устойчиво 
ниже средних рыночных издержек;  
– фирме – нулевые трансакционные издержки.  

Однако естественный процесс дифференциации про-
дукта и развития потребностей расширяет круг доступ-
ных альтернатив, которые имеет смысл оценивать. Это 
может снова актуализировать критерий "выгодно – невы-
годно", что соответствует сложной полноценной проце-
дуре рационального выбора и нормальному (среднему 
рыночному) уровню трансакционных издержек. В этом 
случае большая часть потребителей оставляет данную 
сеть и может перейти на новый уровень равновесия.  

Сети подвержены взаимному оппортунизму участни-
ков, когда стремление к минимизации издержек поиска 
информации порождает своего рода всепрощенчество по-
купателей и продавцов. Например, со стороны продавцов 
это может быть максимально либеральная дебиторская 
политика, потому что им недосуг заниматься ресурсоѐмки-
ми сложными маркетинговыми технологиями продвиже-
ния своих товаров. Со стороны покупателей может наблю-
даться встречное движение как согласие с любыми 
условиями поставки в рамках привычной сети, лишь бы это 
не обременяло излишними размышлениями и оценками.  

Сетевые структуры склонны к статистическому усред-
нению характеристик хозяйственной активности и в силу 
прогрессирующего оппортунистического поведения под-
вержены воздействию ухудшающего отбора. Например, в 
современных условиях сформировался сетевой финансо-
вый механизм трансформации, диффузии и хеджирования 
кредитных рисков. Благодаря этому возник и быстро рас-
ширился до глобальных размеров специфический сегмент 
кредитного рынка, который позволил стать участниками 
кредитных сделок неквалифицированным и некомпетент-
ным субъектам, склонным к массовому оппортунизму, – 
как кредиторам (кредитные брокеры, кредитный аутсор-
синг), так и заѐмщикам (включая лиц без постоянного до-
хода и места жительства). Отсутствие действенных иерар-
хических (регулятивных) ограничений на рост такой сети 
породило финансовый пузырь, раздувание которого закон-
чилось глобальным кризисом 2007–2009 годов.  

Структура современных хозяйственных систем интен-
сивно адаптируется к сетевым формам взаимодействия. В 
глобальной экономике это проявляется как возможность 
возникновения сетевых ниш, выводящих субъектов из-под 
иерархической власти крупных хозяйственных структур. 
Спрятаться в нишу не означает отказаться от глобальной 
конкуренции. Коммуникативная сеть позволяет интегриро-
вать воедино, хотя бы на время, свободную деятельность и 
локальный стандарт. Поиск эффективной вариативности 
принципов и стандартов даѐт больший результат, чем си-
ловые взаимодействия в иерархических системах.  

Как усреднѐнная "бесстатусная" структура сетевая эко-
номика формально отрицает принципы "выше – ниже", 
"сильнее – слабее". Поэтому она конфликтует с монополи-
стической экономикой как изначально иерархичной. Мик-
роэкономическая модель иерархичной системы – модель 
монополии. Микроэкономическая модель сетевой структу-
ры – совершенная конкуренция. 

Современная глобальная экономика представляет со-
бой острый конфликт между сетью и иерархией, в кото-
ром пока побеждает сеть. М.Кастельс отмечает, что сете-
вая структура использует горизонтальную систему 
организации и происходит "сдвиг от вертикальных бюро-
кратий к горизонтальным корпорациям"6.  

Интернет-торговля – это прообраз формирующейся 
глобальной сети. Интернет-торговлю можно рассматривать 
как конкурентное преимущество в деятельности фирмы. 
К.Келли утверждает, что "в сетевой экономике основная 
цель фирмы не максимизация ценности фирмы, а максими-
                                                                 
6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура. – М., 2000. – С. 168.  
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зация ценности фирменной сети"7. Поэтому сегодня мы 
наблюдает резкую реакцию иерархических структур, пы-
тающихся решить две взаимосвязанные задачи: спасти 
свой сегмент экономики, войти в сеть, восстановить баланс 
за счѐт подрыва сети изнутри, за счѐт "самоиерархизации". 

Важная задача микроэкономической трактовки сетевых 
структур – установить генетические основания и эволюци-
онный потенциал сетевых структур. Говоря другими слова-
ми, проследить, как простая сеть порождает сложную иерар-
хию, как оппортунизм сети (когда критерий "выгодно" 
подменяется принципом "удобно") порождает потребность в 
его ограничении и иерархическом упорядочивании. В исто-
рии экономической науки частично эту задачу решил В.Ле-
нин. В работе "Развитие капитализма в России" он показал, 
как из мелкого товарного производства сетевого типа рожда-
ется иерархическое крупное капиталистическое хозяйство.  

Натуральный обмен – первичная историческая форма се-
ти. Бартер 1990-х годов в условиях гиперинфляции можно 
рассматривать как конечное состояние сети, которая не была 
подвергнута оздоровляющим иерархическим воздействиям, 
пока всеобщий оппортунизм не привѐл к полной утрате доверия.  

Сети разного рода и уровня – весьма древние струк-
туры, вновь возникающие всякий раз, когда даѐт сбои 
вертикально интегрированная система. Например, чѐрный 
рынок – скрытая сетевая основа государственного социа-
лизма. Уничтожение сетевых структур приводит к уни-
чтожению скрытых стабилизаторов системы. В коммуни-
стическом Китае голод был стабильным явлением, но не 
было голодомора, так как коммунисты не уничтожили 
маленькие стихийные рынки в городах. Таким образом, 
сетевая структура – одна из базовых форм социальности. 

Стабильные сетевые обмены предполагают, что для 
максимизации полезности достаточно производить опе-
рации, действия, процедуры, команды в рамках данного 
уровня системы, не прибегая к санкции более высокого 
уровня на пользование ресурсов и не принуждая более 
низкий уровень к неэквивалентной передаче ресурсов. 
Сеть – это совокупность одноуровневых субъектов. 

С точки зрения субъекта сети, факторы, находящие-
ся на более высоком уровне, не могут улучшить или 
ухудшить полезность. Существует возможность дости-
жения равновесия (максимальной полезности) на одном 
уровне. Если нет такой возможности и потребитель вы-
нужден прибегать к принуждению (у кого-то отнимать 
или просить), то система становится иерархичной и рав-
новесие достигается в иерархии. 

Люди ведут себя рационально в рамках своей системы 
материальных стимулов и общественной организации. В 
микроэкономике сетевых обменов различают микроэконо-
мику сетевого спроса и микроэкономику сетевого предло-
жения. Особенности сетевого предложения хорошо описы-
ваются моделью фирмы-коммунанта, то есть "соединителя" 
разных сегментов и уровней экономики8. 

В такой сетевой структуре текущие, нестабильные, уни-
кальные компоненты потребительского спроса удовлетво-
ряются за счѐт фирм-коммутантов. Если потребность не 
является устойчивой, то рациональный выбор модифициро-
ван и ограничен, поскольку не даѐт субъекту фиксировать 
свои предпочтения в течение обычного времени оценки и 
принятия решения. Он заменяется принципом "здесь и сейчас". 
Коммутанты – это, как правило, добросовестные дилетанты. 
Они берутся за работу, которую знают приблизительно. 
Издержки фирмы-коммунанта высоки, поскольку действует 
эффект антиспециализации; конкуренция между коммутан-
тами менее интенсивна; ценообразование осуществляется по 
типу монополистической конкуренции. Коммутант на рынке 
ресурсов склонен перекладывать трансакционные издержки 
на потребителя. Фирма-коммутант склона к оппортунисти-
ческому поведению, включая и экстремистские формы. 
                                                                 
7 Kelly K. New Rules for the New Economy. Ten radical 
Strategies for Connected World/ K. Kelly. – N.Y.: Penguin 
Books, 1998. – P. 67.  
8 См.: Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – 
М., 1997. – С. 189–199. 

Под расширением сети понимается либо количествен-
ный рост участников, отдельных субъектов, либо расшире-
ние количества сетевых обменов. Количественную дина-
мику сети можно оценить как изменение удельного веса 
благ, которые субъект получает через сетевой механизм. 
Субъект может быть факультативным участником сети, 
временно принимая еѐ ограничения и правила. 

Сеть – это способ эффективного решения стандартных и 
относительно простых экономических задач. Простота и 
универсальность сети позволяет сопрягать различные исто-
рические, правовые, политические, социальные и экономи-
ческие типы социума, что обеспечивает стабилизацию гло-
бальной системы. Иерархические структуры более конфлик-
тны, поскольку предполагают упорядочивание различных 
исторических моделей социума по принципу "выше – ниже". 

Для субъекта полезность, достигаемая в сети, меньше 
возможного максимума, то есть потенциальной полезности. 
Но в то же время, сеть позволяет добиваться и достигать 
существенной экономии трансакционных издержек (на до-
верии, поиске информации, нейтрализации и модификации 
оппортунистического поведения, на постконтрактном кон-
троле). Поэтому совокупный выигрыш для участников сети 
выше, чем в случае использования стандартной рыночной 
структуры несетевого типа. Мозаичный характер современ-
ной сетевой экономики позволяет создавать социально-
экономические локусы с любыми технологическими, ры-
ночными, финансовыми, профессиональными свойствами на 
основе свободно комбинируемых критериев и стандартов.  

Конечно, возникает вопрос, можем ли мы отождествить 
такое комбинирование с процедурой свободного выбора в еѐ 
классическом микроэкономическом понимании. В особен-
ности, если учесть, что фактор времени может сжиматься в 
современных информационных системах практически до 
изчезающе малых величин, а потому и фундаментальная 
проблема предпочтения во времени получает достаточно 
непривычное толкование. Поэтому границы и стабильность 
такого общества сами по себе тоже представляют серьезную 
проблему, которая в первую очередь затрагивает институци-
ональный фундамент экономики. О серьезности этой про-
блемы говорит процесс виртуализации социально-экономи-
ческих институтов в результате становления глобальной 
коммуникационной системы.  

Итак, можем сделать некоторые выводы.  
1. Генезис и существование социально-экономических 
сетей невозможно свести к особым условиям реализации 
модели рационального выбора. В то же время, микроэко-
номическая трактовка позволяет установить граничные 
условия устойчивого функционирования сетевых структур 
в сложных экономических системах рыночного типа.  
2. Можно сформулировать микроэкономическую трактов-
ку условий существования и роста сети хозяйствующих 
субъектов, обладающих свободой выбора: нахождение в 
сети оправдано для еѐ субъектов, если потери полезности 
из-за ограничения оцениваемых альтернатив меньше, чем 
достигаемая экономия трансакционных издержек.  
3. Сеть может расширяться, пока предельная экономия 
на трансакционных издержках не сравняется с предель-
ными потерями полезности.  
4. Сеть стабильна (равновесна) при равенстве предельной 
экономии трансакционных издержек и предельных по-
терь полезности.  
5. Сеть сокращается (участники уходят из сети), если 
прирост полезности вследствие альтернативных реше-
ний будет превышать прирост трансакционных издер-
жек оценки альтернатив. 
6. Усложнение условий выбора, присущее глобальному 
экономическому пространству, порождает скрытый фактор 
внешнего давления, толкающий субъектов в сети разного 
уровня и разной степени защищенности и устойчивости.  
7. Современный глобальный финансовый кризис активизи-
рует процесс формирования ситуационных неустойчивых 
сетей, которые, тем не менее, способны привлекать многих 
субъектов и отбирать на себя значительную часть ресурсов. 
Результатом этого может стать дестабилизация даже устой-
чивых сетей, сформировавшихся в условиях устоявшихся 
предпочтений и ресурсов (например, таких, как сеть ОПЕК). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСИЗАЦИИ  
ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИК 

Финансизация способствует росту мобильности эко-
номических ресурсов в национальном хозяйстве, откры-
вает доступ к международным рынкам капитала, приво-
дит к перераспределению экономической власти в 
обществе. Все эти эффекты, скорее всего, имеют долго-
срочный характер и потому не являются нейтральными в 
институциональном отношении.  

Однако характер и направления институционального 
влияния финансизации переходной экономики в научной 
литературе ещѐ не получили системного отображения. В 
свете этого концептуальное обоснование институциональ-
ных механизмов, предпосылок и последствий финансиза-
ции переходных экономик выглядит как актуальная теоре-
тическая задача, решение которой поможет уточнить 
ограничения и критерии выработки национальной страте-
гии социально-экономического развития в условиях усиле-
ния глобальной конкуренции и глобальных рисков. 

В современной научной литературе исследована про-
тиворечивая природа процесса финансизации, содержащая 
как новые возможности технологического и институцио-
нального развития, так и серьезные социально-
экономические риски1. Сформировалась общая точка зре-
ния, согласно которой прогресс в финансовых технологиях 
влечѐт за собой дальнейшую глобализацию экономики, 
формирование единого мирового рынка товаров, капитала, 
труда2. Обращено внимание на растущую уязвимость всех 
институтов и механизмов перед возможностями финанси-
зации, которая сделала распределение влияния в корпора-
циях и финансовых сетях колеблющимся и непредсказуе-
мым3; показана особая подверженность национальной 
хозяйственной системы переходного типа воздействию 
неблагоприятных факторов финансового происхождения: 
ухудшение условий торговли для национальной экономи-
ки, девальвация национальной валюты, рост процентных 
ставок по займам, уменьшение спроса нерезидентов на 
долговые обязательства отечественных заѐмщиков и т. п.4 

В тоже время уже полученные теоретические результа-
ты зачастую имеют фрагментарный характер и не сложи-
лись ещѐ пока в целостную концептуальную систему. Есть 
необходимость в уяснении возможностей целостного 
осмысления процесса финансизации как закономерного 
этапа обобществления производства в рамках глобальной 
экономической системы. Обязательным компонентом 
такой концептуальной модели должна стать теоретическая 

                                                                        
1 См., напр.: Бекетов Н. Экономическая глобализация и еѐ со-
ставляющие // http://www.imperiya.by/authorsanalytics 19-4206.html#; 
Вальдман Л. Механизмы и последствия экономического кри-
зиса в США // http://www.polit.ru/analytics/2008/09/25/crisis.html; 
Губарев Н.И. ТНК как сетевой инструмент глобализации // 
http://www.imperiya.by/ authorsanalytics; Маслов О. Финансовая 
зыбь и защита Кудрина (хроника текущего мирового кризи-
са – 3) // http://www.polit.nnov.ru/exclusive/; Монбриаль Т. 
Многополярность и многообразие // http://www.globalaffairs.ru/ 
numbers/29/8825.html; Энгдаль У. Финансовое цунами // 
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/17421/.  
2 См.: Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в услови-
ях глобальных технологических сдвигов // http://www.nir-ran.ru 
/club/et/detail.php?ID=2210; Сорос Дж. 47 тезисов о глобализации 
// http://www.archipelag.ru/geoeconomics/global/challenge/thesis/.  
3 См.: Блэкберн Р. Финансы и четвѐртое измерение // 
http://www.journal.prognosis.ru/a/2006/10/02/109.html. 
4 См.: Вахненко Т. Внешние корпоративные заимствования 
и риски для финансовой стабильности // http://www.zn.ua/ 
2000/2040/62033/. 

трактовка институциональных последствий финансизации 
переходных экономик.  

Цель настоящей статьи – раскрыть институциональные 
последствия финансизации переходных экономик в кон-
тексте противоречий глобального развития.  

Финансизация – это универсальный процесс подчи-
нения финансовым технологиям всех сторон экономи-
ческой и социальной жизни, институционального и 
технологического развития. Роберт Блэкберн отмечает: 
"Финансизация теперь пронизывает всѐ – от корпора-
тивной стратегии до личных финансов. Она пронизыва-
ет повседневную жизнь со всѐ большим количеством 
продуктов, появляющихся в результате растущей ком-
модификации образа жизни, вроде студенческих долгов 
или личных пенсий, а также с маркетингом кредитных 
карт или распространением закладних"5.  

Известными сегодня формами финансизации нацио-
нальных экономик выступают монетизация, капитализа-
ция, секьютиризация. В особенности сильно эта классифи-
кация проявляет себя в хозяйственных системах переход-
ного типа. Результатом развѐртывания этих процессов 
является достаточная финансовая глубина национальной 
экономики, эффективная рыночная интеграция еѐ ресурсов 
и формирование разветвленной системы механизмов 
хеджирования рыночных рисков.  

Переходная экономика, чтобы финансизироваться, 
должна последовательно выполнить следующие действия: 
1) создать национальную валюту; 2) сделать еѐ конверти-
руемой; 3) получить доступ к стабилизационным кредитам; 
4) установить свободный валютный режим; 4) создать 
условия для приѐма и регулирования потоков ликвидности 
внешнего (глобального) происхождения. Все эти процессы 
разворачивались, последовательно или параллельно, в 
Украине в последние 12 лет. Были созданы базовые финан-
совые институты в виде двухуровневой банковской систе-
мы, более или менее эффективного бюджетно-фискального 
механизма и системы денежно-кредитной политики.  

С одной стороны, эти процессы обеспечили своеобраз-
ную "предглобализационную подготовку" национальной 
экономики, подгоняют еѐ под глобальный стандарт и тем 
самым увеличивают общую сумму порядка в мире. С дру-
гой стороны, органично финансизированная национальная 
экономика получает внутренний механизм устойчивости и 
равновесия, позволяющий ей относительно безболезненно 
переносить шоки внешней конъюнктуры, инноваций и 
слишком быстрых изменений.  

Формально сам по себе внешний финансовый стандарт 
институционально нейтрален, он допускает спектр воз-
можных типов национального устройства хозяйственных 
институтов. Промежуточный результат такой трактовки 
заключается в том, что стандарт финансизации не прихо-
дит на место национальных институтов, а подводится под 
них в качестве несущей конструкции. Говоря другими 
словами, финансовые ворота в глобальный мир являются 
достаточно широкими. Об этом весьма наглядно свиде-
тельствуют первые финансовые успехи такой институцио-
нально уникальной страны, как Китай, который превраща-
ется в одного из главных кредиторов мировой экономики.  

Однако глубокая дифференциация национальных 
экономик по их восприимчивости к глобальным иннова-
циям свидетельствует, что далеко не всегда финансизация 
имеет институционально нейтральный характер. "Суть 
экономической реальности, называемой глобализацией, 
заключена в финансовой сфере, – отмечает Т.Монбриаль. 
– Свобода перемещения капиталов росла по мере разви-
                                                                        
5 Блэкберн Р. Финансы и четвѐртое измерение. 
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тия информационно-коммуникационных технологий и 
преодолевала границы, стирая одновременно различия 
между формами вложения капитала и частной собствен-
ности, на которых прежде основывались монетарные 
системы и экономические теории. 1990-е были отмечены 
крупными сделками. На фоне появления частных акцио-
нерных капиталов (private equity) и хедж-фондов (hedge 
funds) происходили глубокие изменения в процессах 
слияния и приобретения компаний, успех которых в 
большей степени зависел от конъюнктуры на всѐ более 
нестабильных финансовых рынках"6.  

По отношению к национальным институтам финанси-
зация может, во-первых, менять (корректировать) их 
иерархию, выдвигая на первые позиции институты струк-
турированной ликвидности. Во-вторых, финансизация 
дифференцирует национальные институты по критерию 
большей и меньшей приспособленности к функционирова-
нию в условиях быстрых и глубоких перемен. В-третьих, 
финансизация способна актуализировать некоторые фор-
мальные институциональные конструкции, созданные в 
своѐ время "на вырост", с опережением реальных потреб-
ностей национальной экономики. Например, это так назы-
ваемые суверенные фонды, создаваемые в странах с разви-
вающимися рынками, средства в которые поступают из 
национальных валютных резервов и вкладываются в капи-
тал крупных зарубежных предприятий7.  

Финансизация национальных экономик постепенно 
меняет их институциональное устройство, не отменяя 
национальную специфику, но модифицируя еѐ. Финансо-
вая стандартизация переводит институциональную диффе-
ренциацию на новый, более высокий уровень. Прежний 
уровень дифференциации и его критерии не исчезают, а 
просто утрачивают свою актуальность. Критерии различия 
связаны с глобальной конкуренцией и еѐ нормами. Приро-
да новой институциональной гетерогенности мировой 
экономики не может полностью отрицать предыдущую 
дифференциацию на развитые и отсталые элементы.  

Особого внимания заслуживает активная реструктуриза-
ция ценностных оснований механизмов, критериев и функ-
ционирования рынков мировой экономики. Глобализация 
через механизм экспансии финансовых рынков уходит всѐ 
дальше вглубь социума, затрагивая его ценностные основа-
ния, лежащие в основе рынка как такового. Вполне возмож-
но, что финансовый кризис 2008 года может оказаться пред-
вестником глобального институционального кризиса. Такой 
кризис обязательно будет иметь место, если рефлективное 
(поначалу) стремление государства усилить свою роль в 
регулировании финансовых рынков перерастет в осознанное 
стремление играть качественно новую роль в функциониро-
вании этих рынков. В этом случае может возникнуть цепная 
реакция институциональных отказов современного рыноч-
ного механизма на базисном уровне – на уровне ценностей, 
свободного выбора, ответственности и доверия.  

Дж.Стиглиц, анализируя институциональные предпо-
сылки и механизмы современного глобального финансово-
го кризиса, обратил внимание на скрытый ценностный 
аспект фискальных реформ администрации Дж.Буша. 
Сокращение налоговой ставки на капитальную прибыль, 
хотя внешне и выглядело как эффективное поощрение 
рыночной инициативы и разумного риска, на самом деле 
подрывало изначальные ценности рынка и капитализма: те, 
кто играл на бирже и удачно спекулировал, были обложе-
ны налогом меньше, чем те, кто зарабатывал себе на жизнь 
тяжѐлым трудом. Но, более того, такое решение поощряло 
безудержный риск, потому что в сумму, подлежащую 
обложению подоходным налогом, не включались процен-
ты. Если бы, например, вы одолжили 1 000 000 долларов, 
чтобы купить дом, или взяли ссуду на 100 000 долларов, 
чтобы купить акции, то проценты полностью подлежали 
бы вычету каждый год. А любая капитальная прибыль, 
которую вы получали, была бы обложена налогом незначи-
                                                                        
6 Монбриаль Т. Многополярность и многообразие. 
7 См.: Там же. 

тельно. Был создан открытый соблазн для чрезмерных 
займов и предоставления кредитов8.  

Этот пример Дж.Стиглица показывает, как в новых 
условиях финансовые инновации, поддерживаемые ре-
флективными, стандартными действиями и устаревшими 
инструментами государства (устаревшими и концептуаль-
но, и институционально), вторгаются в ценностный фун-
дамент рыночной системы.  

Опасность институционально неупорядоченного гло-
бального движения ликвидности состоит в том, что финан-
совый капитал вторичен по отношению к институциональ-
ному капиталу хозяйственной системы. Свободное 
движение капитала является институционально детерми-
нированным. Деньгам присуща мировая функция (функция 
мировых денег). Ликвидность обладает абстрактной все-
общностью и потому она в потенции трансгранична. Иначе 
говоря, национальные деньги – не вполне деньги. Таковы-
ми они становятся при условии свободного обмена на 
другие валюты. Таким образом, ликвидность в широком 
смысле слова – это глобальная ликвидность. 

Глобализация ликвидности обеспечивается: устранени-
ем институциональных барьеров на пути еѐ движения; 
формированием глобальных каналов еѐ движения; созда-
нием инструментов, позволяющих действовать в глобаль-
ном пространстве. Глобальный канал движения ликвидно-
сти – это мировой финансовый рынок со всеми его 
сегментами и инструментами. Инструменты финансизации 
глобального рынка – это общепринятые легитимные (ин-
ституционализированные) процедуры прямого и обратного 
преобразования запасов ликвидности в потоки, финансо-
вых сил – в импульсы, рисков – в доходы.  

Ликвидности присуще непрерывное движение, что 
означает (в тенденции) хаос и бесформенность. Инстру-
менты как легальный порядок действий структурируют 
ликвидность, придают неопределѐнности позитивный 
характер восходящего движения, усложнения и развития. В 
любом инструменте чѐткость правил и алгоритмов не 
менее важна, чем ситуативная и креативная составляющая 
его использования.  

Финансовая глобализация на этапе экстенсивного рас-
ширения, в чѐм-то повторяя траекторию и механизмы 
роста АО МММ, позволила взаимно обособить институ-
ты реального риска и институты формального риска. 
Различие между этими двумя видами риска заключается в 
том, что реальный риск выражает незавершѐнность и от-
крытость существенных институциональных, рыночных и 
финансовых условий функционирования субъекта, а фор-
мальный – их мнимую абстрактную непротиворечивость и 
достаточность.  

Институты реального риска – это институт ликвидно-
сти, институт равновесной цены, институт доверия, 
институт альтернативной стоимости, институт банк-
ротства. Каждый из них представляет собой институциона-
лизированную неопределѐнность, изначально присущую 
хозяйственной деятельности как таковой. Функция институ-
тов реального риска заключается во вменении ответственно-
сти субъекту решения за последствия этого решения. Во 
многом именно эта ответственность и конституирует хозяй-
ствующего субъекта как свободное деятельное начало эко-
номической системы. В недрах такой системы вызревают и 
реализуются ценности индивидуализма и человеческой 
свободы. Свободный – значит, отвечающий.  

Ликвидность как институт несѐт в себе снятую не-
определѐнность хозяйственной деятельности как таковой. 
Характерен вопрос, с которым достаточно часто обраща-
ются потенциальные вкладчики банковской системы: куда 
лучше вложить сбережения, чтобы их не потерять? Каза-
лось бы, деньги – это всегда деньги и только деньги. Одна-
ко владелец денег часто находится в состоянии неуверен-
ности (неопределѐнности) в том, что касается его 
собственного денежного имущества.  
                                                                        
8 См.: Стиглиц Дж. Глупые капиталисты // 
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/30840/. 
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Оказывается, не всѐ в его деньгах принадлежит ему. 
Прежде всего, это общественные условия эмиссии и обраще-
ния денег, которые ему не подконтрольны. Стоимость (поку-
пательная способность) денег зависит от ценовой и курсовой 
динамики, от институциональных правил государства и бан-
ковской системы, которые не идеальны и не стабильны.  

В Украине только за последние четыре года (с осени 
2004 года по осень 2008-го) покупательная способность 
денег упала в 1,8 раза, а официальный курс национальной 
денежной единицы снизился с 5,31 до 5,5 грн/долл. США9. 
Любой банковский вкладчик, даже на самых выгодных (а, 
значит, и рискованных, условиях) потерял большую часть 
начальной стоимости своего вклада.  

Но это ещѐ не всѐ. За этот период дважды Националь-
ный банк резко ухудшал для вкладчиков условия пользо-
вания своими деньгами, запрещая или ограничивая в чрез-
вычайных ситуациях возможность снятия денег с 
депозитных счетов (последний раз – постановление Прав-
ления НБУ № 319 от 11.10.2008. "О дополнительных ме-
рах, касающихся деятельности банков" с изменениями и 
дополнениями постановления № 328 от 16.10.2008.)10.  

Но ведь для вкладчика в этом случае покупательная спо-
собность его денег падает чуть ли не до нуля: деньги как бы 
есть, но реально их нет. Мотивация такого решения НБУ 
понятна – в случае массового изъятия вкладов банковская 
система рухнет, поэтому бремя неопределѐнности институ-
ционального статуса денег и их покупательной способности 
несут все субъекты денежного рынка. Но раз в любом случае 
владельцы денег имеют дело с неопределѐнностью, значит, 
они должны быть свободными в своих денежных решениях 
и отвечать за последствия этих решений. В частности, выби-
рая более выгодные условия вложения, они должны учиты-
вать и просчитывать возможные риски такого размещения.  

Институт равновесной цены для субъектов рынка вы-
ступает как точка принятия решения. Добровольное согла-
сие на поставку или покупку товара по равновесной цене 
выводит рыночного субъекта из состояния исходной не-
определѐнности благодаря заключению сделки, но в то же 
время вводит его в поле постконтрактной неопределѐн-
ности, снятие которой требует последующих осмысленных 
действий и решений.  

Институт доверия выступает как ещѐ один способ 
снятия неопределѐнности, который требует от участников 
рынка соблюдения некоторых правил и норм. Доверие 
позволяет экономить издержки узнавания, верификации, 
подтверждения статуса, высвобождая тем самым ресурсы 
для более творческих задач и решений. Распределение 
ответственности между субъектом и средой позволяет 
оптимизировать трансакционные издержки и снизить 
риски рыночной специализации, или, как говорит 
О.Уильямсон, риски владения специфическими активами. 
Склонность к более высокому уровню доверия, чем это 
принято в данной среде, даѐт более высокую трансакцион-
ную экономию, но в то же время порождает и дополни-
тельный риск – риск чрезмерного доверия.  

Институт альтернативной стоимости, который пред-
полагает укоренѐнный обычай оценивать упущенные выго-
ды вследствие отказа от инвестиционных альтернатив, вы-
водит свободу и ответственность субъекта в более широкое 
социально-экономическое пространство, где риск охватыва-
ет, кроме локальных издержек и доходов, некоторые смеж-
ные области хозяйственной среды. Сам факт практического 
использования метода альтернативной стоимости свидетель-
ствует о более глубокой институционализации рыночной 
среды, где риск субъекта получает своеобразный экономиче-
ский импульс дальнодействия. Стремление минимизировать 
возможные общественные потери характерно для субъектов, 
у которых зависимость от позитивных условий среды при-
обрела более или менее очевидный, наглядный характер. 
Однако в иерархии критериев принятия решений альтерна-
                                                                        
9 См.: http://www.bank.gov.ua/Publication/Of_vydan/ Buleten 
/2008/bull_12-08.pdf.  
10 См.: http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Of_Pov/2008/11.10.2008_319.htm. 

тивная стоимость занимает более низкое место, чем тради-
ционный критерий риск/доход.  

Институт банкротства упорядочивает риск финансо-
вой несостоятельности участников сделки, придаѐт форму 
правил, норм и гарантий. Во-первых, финансовая несостоя-
тельность допускается как таковая. Это означает, что любые 
хозяйственные решения субъекта должны исходить из этой 
данности. Только в этом случае возникает эффект взаимной 
требовательности и финансовой дисциплины.  

Во-первых, реальность банкротства означает реаль-
ность ответственности всех участников сделки. Это и есть 
практически бытие рыночной свободы субъекта.  

Во-вторых, банкротство – это урегулированная и га-
рантированная государством процедура, выполнение кото-
рой реализует риск и снимает неопределѐнность ожиданий, 
действий и их последствий.  

В-третьих, банкротство есть обязательное звено ры-
ночного механизма распределения и перераспределения 
ресурсов общества. Отказ от банкротства при наличии 
необходимых условий и предпосылок для него может 
породить ряд негативных финансовых, институциональ-
ных и структурных последствий. Например, это сохраняет 
базовую неопределѐнность, позволяет уйти от ответствен-
ности, создает прецедент и т. д.  

Институты формального риска – это страховые компа-
нии, хеджевые фонды, кредитные свопы и другие сложные 
финансовые инструменты, различные фонды гарантирова-
ния вкладов. Функция институтов формального риска за-
ключается в принятии части ответственности субъекта за 
последствия его действий и решений на третьих лиц, данное 
решение не принимающих. В этом случае институты реаль-
ного риска выступают ограничениями для этих третьих лиц, 
которые вполне могут попытаться передать основную часть 
ответственности по цепочке дальше, на следующего субъек-
та или инструмент. В страховом бизнесе давно известны и 
используются механизмы перестрахования, что делает этот 
рынок гибким и позволяет расширить круг участников.  

Институты реального риска обеспечивают для хозяй-
ственной системы такие результаты: 

– полагание, функционирование и развитие субъектно-
деятельного начала хозяйственных систем;  

– оптимальное распределение ресурсов благодаря отсе-
чению потенциально ущербных вариантов; 

– ограничение тенденций институциональной эволюции 
ценностями личной ответственности и личной свободы. 

Институты формального риска: 
– вычленяют риск-менеджмент из структуры управ-

ленческой деятельности; 
– профессионализируют риск-менеджмент; 
– повышают эффективность безрискового менеджмента; 
– ограничивают актуальную роль экономической не-

определѐнности, позволяя тем самым внедрять планово-
прогнозные методы организации хозяйственной деятель-
ности на микро- и макроуровне.  

Частично это представляет собой дальнейшее развитие 
идеи профессионального менеджмента, когда собственник 
бизнеса нанимает управляющего, ответственного перед ним в 
рамках выделенных полномочий и ресурсов. Принципиальная 
разница состоит в том, что профессиональный менеджмент не 
допускает бесконечной диффузии риска и ответственности, их 
перемешивания и рекомбинирования, а хедж-менеджмент 
такую диффузию допускает, причѐм в потенциально беско-
нечном глобальном финансовом пространстве.  

Иногда такое перемешивание в глобальном простран-
стве порождает ситуацию "концов не найдешь". Осенью 
2007 года американское подразделение "Дойче Банк" не 
смогло по решению суда забрать за долги 14 домов, чьи 
владельцы просрочили текущие платежи по ипотеке. Хотя 
это выглядит как незначительная финансовая потеря для 
"Дойче Банка", активы которого превышают 1,1 трлн евро, 
важен сам прецедент.  

У.Ф.Энгдаль пишет в работе "Финансовое цунами": 
"Почему "Дойче Банк" не может показать 14 закладных на 
14 домов? Потому что они живут в новом экзотическом 

http://www.bank.gov.ua/Publication/Of_vydan/Buleten/2008/bull_12-08.pdf
http://www.bank.gov.ua/Publication/Of_vydan/Buleten/2008/bull_12-08.pdf
http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Of_Pov/2008/11.10.2008_319.htm
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мире "глобальной секьюритизации" (замена нерыночных 
займов и/или потоков наличности ценными бумагами, 
свободно обращающимися на рынках капиталов. – А.К.), в 
котором банки, подобные "Дойче Банку" или "Citigroup", 
скупают десятки тысяч закладных у мелких местных кре-
дитных банков, "упаковывают" их в большие пулы новых 
ценных бумаг, которые затем рейтингуются "Moody's, 
Standard & Poors" или "Fitch" и продаются в качестве бон-
дов пенсионным фондам, другим банкам или частным 
инвесторам, которые наивно полагают, что скупают обли-
гации высшей категории AAA, и никогда не догадываются, 
что их "упаковка" из тысячи разнообразных закладных, 
возможно, содержит 20%, или 200 закладных с рынка "Sub-
Prime", то есть сомнительного кредитного качества"11.  

Производные ценные бумаги, созданные на основе 
первичных закладных по ипотеке, оказались абстрактными 
и обезличенными, что затрудняет или исключает конкрет-
ную ответственность конкретных лиц. Получается, что чем 
дальше финансовый продукт отстоит от первичного источ-
ника риска, тем меньше он может быть описан как субор-
динированная часть общей ответственности субъекта. Если 
доход в такой системе сохраняет чѐткую адресность, то 
риск равномерным слоем "размазывается" по n-мерной 
институционально-финансовой поверхности, незначитель-
но, казалось бы, увеличивая общую неопределѐнность 
системы как остаточный фон исходного риска.  

В чѐм же заключается реальный социальный риск такой 
системы институтов формального риска? Дело в том, что еѐ 
жертвой становится сам субъектный принцип организации 
современных рыночных систем. Массовый отказ субъектов 
от принятия риска означает отказ от важнейшего компонента 
рыночной свободы – институционализированной неопреде-
лённости. Значит, жертвами этого отказа неизбежно стано-
вятся институт ликвидности, равновесные цены, институт 
банкротства (сегодня банкротство реально не для всех 
финансово несостоятельных субъектов, а только для тех, кто 
не представляет ценности для государства и общества), 
институт альтернативной стоимости.  

Рыночная система сама разрушает свою несущую кон-
струкцию – экономическую свободу. Если эта опасность не 
будет осознана, рецидивы национализации, протекциониз-
ма, патернализма будут учащаться, пока не превратятся в 
безальтернативную практику глобального государственно-
корпоративного капитализма. Однако сможет ли глобаль-
ный государственный капитализм вместить в себя огром-
ное технологическое, культурное и институциональное 
богатство, накопленное человечеством к началу XI века? 
Или же эта система будет вынуждена отсекать "излише-
ства", упрощать социум, ужесточать иерархические прак-
тики прямого властвования? 

Судьба риска – это судьба капитализма, судьба свободы. 
Обычно говорят, что главную угрозу глобальной свободе 
несут страны авторитарного капитализма, Россия и Китай. 
Признавая реальность этой угрозы, позволим себе усомнить-
ся в том, что она главная. Регулятивные практики западных 
государств эпохи глобального финансового кризиса и борь-
бы с угрозами терроризма несут большую опасность, по-
скольку освящаются декларативным следованием изначаль-
ным ценностям индивидуализма и человеческой свободы.  

Как отмечает Л.Вальдман, если гарантированная под-
держка государства существенно ослабляет угрозу банкрот-
ства любого крупного финансового института, то уже ничто 
не может сдерживать менеджеров этих финансовых инсти-
тутов в допущении спекулятивно-высоких рисков в погоне 
за прибылью в будущем. Происходит своего рода привати-
зация прибыли с последующей национализацией долгов. 
Понятно, считает Л.Вальдман, что такая система отношений 
окажется ещѐ менее устойчивой, чем система с неконтроли-
руемыми государством частными институтами12. Может 
                                                                        
11 Энгдаль У. Финансовое цунами. 
12 См.: Вальдман Л. Механизмы и последствия экономиче-
ского кризиса в США // http://www.polit.ru/analytics/2008/ 
11/05/valdman.html.  

сформироваться катастрофическая нисходящая спираль 
институциональной деградации, когда неустойчивость си-
стемы будет провоцировать рост масштабов всѐ более не-
компетентного государственного вмешательства. 

Угроза эта достаточно реальна. "Скорость, с каковой 
пошло огосударствление экономики на Западе и в некото-
рых странах "возникающих рынков", просто поражает. 
Государство де-факто национализирует банки и ипотечные 
компании, по-социалистически вливает громадные деньги 
в частные корпорации. Даются государственные кредиты 
на помощь американской и европейской автопромышлен-
ности. И это только начало!", – так характеризует ситуацию 
осени 2008 года российский аналитик М.Калашников13. 
Возникает вопрос, не движется переходная экономика 
Украины в процессе продолжающихся рыночных реформ в 
"противоходе" этой глобальной тенденции, не опоздали ли 
мы в очередной раз с выбором актуальных направлений?  

Итак, в условиях быстрой финансизации переходной 
экономики чрезмерная сила внешнего финансового давле-
ния может приводить к подавлению внутренних импульсов 
институционального развития. В этом случае институцио-
нальная динамика будет всѐ больше определяться процес-
сом естественного износа и старения институтов, что мо-
жет, в свою очередь, привести систему к внезапному 
кризису, то есть резкому нарушению равновесия при от-
сутствии видимых сильных толчков извне.  

Если переходная экономика способна сбалансировать 
внутренний потенциал институтов и внешнее давление, она 
равновесна. Такое состояние более безопасно, поскольку 
постоянные изменения во внешней институциональной 
среде вынуждают систему идти на институциональные 
коррекции и реформы. Это не даѐт гарантий от институци-
ональных кризисов, но их глубина достаточно далека от 
катастрофической.  

Если творческая сила национальных институтов 
превышает внешнее институциональное давление, то 
национальная экономика способна выгодным для себя 
образом нарушать равновесие в среде, концентрируя 
непропорционально большую экономическую власть, 
финансовые и политические ресурсы. Национальная 
денежно-кредитная и финансовая политика получают 
своего рода институциональный мультипликатор, кото-
рый особенно наглядно виден на примере выгодных для 
США внешних эффектов процентной политики феде-
ральной резервной системы.  

В условиях всеохватывающей социально-эконо-
мической переходности финансизация как формирова-
ние ликвидной, "плавающей" платформы экономики в 
виде глобального финансового рынка является обяза-
тельным условием нового типа равновесия. Выравнива-
ющие перетоки ресурсов будут происходить более 
быстро, чем это имело место в условиях преимуще-
ственно торговой модели мировой экономики, постро-
енной на перемещении больших физических масс това-
ров между участниками мирового рынка. В этом случае 
система сможет позволить себе более глубокую ре-
структуризацию, в частности в том, что касается места и 
роли переходных экономик.  

Таким образом, переходные экономики не являются 
единственными участниками процесса финансизации. 
Финансизация как всеобщий процесс достраивает снизу 
глобальную хозяйственную систему. Принципиальное 
отличие глобализации от предшествующих этапов раз-
вития мировой экономики состоит в том, что формиру-
ются не надстроечные элементы на базе уже существу-
ющей материальной основы мирового хозяйства, а 
восполняется структура фундамента. Это своего рода 
глобальная инверсия. Как любой инверсионный про-
цесс, финансизация имеет конфликтный и противоречи-
вый характер, причѐм не столько на уровне внешних 
форм реализации, сколько на уровне сущности. 
                                                                        
13 Калашников М. Реванш плановой экономики? // 
http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=11354. 
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Інститут споживчої кооперації України (Полтава) 

ОБЩИНА ЯК ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ КООПЕРАЦІЇ 

Відродження кооперації в незалежній українській дер-
жаві розпочалося за умов формування ринкової економіки 
в інституціональному середовищі, обтяженому традиціями 
і ментальністю радянської адміністративно-командної сис-
теми. Історія кооперативного руху свідчить, що підвалини 
кооперації в Російській імперії, до якої входила більшість 
території сучасної України, теж закладалися у трансформа-
ційний період – у ХІХ – на початку ХХ століть. Звичайно, 
звертаючись до першого досвіду, ми далекі від будь-яких 
безпосередніх аналогій. Водночас порівняння сьогодніш-
нього і тогочасного інституційних середовищ є цілком 
логічним і дозволяє виявити як причини успішного розвит-
ку кооперації, так і перешкоди для створення багатоуклад-
ної соціально орієнтованої економіки. Зокрема, відомо, що 
саме історичні дослідження полягають в основі досягнень і 
Нобелевських премій західних інституціоналістів. Видат-
ний англійський дослідник історії економічної науки 
М.Блауг якось влучно зауважив, що кожне наступне поко-
ління переписує заново історію економічної думки1. І якщо 
так можна було сказати навіть про консервативну Брита-
нію, то тим більше ця сентенція є справедливою для нині-
шньої інтелектуальної ситуації в Україні, де в умовах дер-
жавотворення і національної самоідентифікації відбува-
ється глибоке переосмислення власного історичного 
минулого. Дедалі більша частина українського суспільства 
починає розуміти, що прийнятний життєвий устрій у країні 
можливий тільки тоді, коли узгоджені між собою дві сталі 
умови, які неможливо усунути, – інституційний менталітет 
електорального середовища і спроможність суспільства до 
самоорганізації.  

Економічний прогрес або кризова ситуація в будь-якій 
господарській системі прямо залежить від процесів, що 
відбуваються в інституційному середовищі. Формальні та 
неформальні інститути створюють таке поєднання стиму-
лів, яке заохочує або призупиняє продуктивну діяльність. 
Цивілізаційний злам у суспільній свідомості, коли ставлять 
під сумнів всі устої суспільства і принципи буття, втрача-
ють систему координат для добра і зла, для усвідомлення 
своїх інтересів, міру для оцінки явищ, – ось ознаки систем-
ної кризи, яку перенесла країна в різні періоди свого розви-
тку. Свого часу М.Бердяєв указав на певну історичну тра-
дицію розвитку через потрясіння на безмежних просторах 
Російської імперії: "…зміна одного етапу на інший здійс-
нювалася через злам усіх попередніх соціальних, економі-
чних і політичних структур, усього укладу життя народу, 
через заперечення традицій і правонаступності, супрово-
джувалася радикальними, іноді катастрофічними змінами в 
соціокультурній сфері… В Росії відсутній дар створення 
серединної культури, в цьому і полягає її глибока відмін-
ність від країн Заходу"2. Пізніше А.Ахієзер доходить ви-
сновку що в інституційному середовищі російських теренів 
діє сталий, постійний процес соціокультурного розвитку – 
інверсія, спрямована на збереження і відтворення бінарної 
структури культури. Як стверджує вчений, зняття напруги, 
що виникає між смисловими полюсами культури, відбува-
ється за інверсії через зміну сенсу на протилежний, напри-
клад, через перехід від оцінки того чи того історичного 
суб’єкта як носія добра до його інтерпретації як носія 
                                                                        
1 Blauq M. Economic theory in retrospect. – Cambridge 
University Press, 1986. – Р. VII. 
2 Бердяев Н.А. Судьба России. Опыт психологической 
войны и национальности. – М., 1990. – С. 100.  

зла і навпаки. Глибокі суперечності культури і відсутність 
у ній сформованого серединного начала надають особли-
вий розмах циклам російської історії, що перетворювалися 
на "ламку соціокультурного коду" і супроводжувалися 
насадженням нових норм і цінностей, ліквідацією або забо-
роною спадщини попереднього періоду. Саме дихотоміч-
ною логікою культурно-історичного розвитку детерміно-
ваний той факт, що різні за часом "вибухи", що 
зворушують історію Росії, набувають схожих соціальних, 
політичних, культурних ознак3.  

Таким чином, недивно, що ймовірними наслідками 
будь-яких радикальних перетворень із вираженими ак-
центами десоціалізації на теренах колишнього Радянсь-
кого Союзу (в тому числі в незалежній Україні, яка міц-
но пов’язана з Росією історико-культурним минулим) 
стане досягнення протилежного результату до поставле-
них реформаторами цілей. Тривала нестабільність і збу-
рення тут мають певну традицію і зазвичай призводять 
до встановлення нової диктатури. На таку залежність 
указував Ф.Хайєк: "Єдине, чого може не витримати 
демократія.., це необхідність суттєвого зниження рівня 
життя в мирний час або досить довготривалий період, 
упродовж якого будуть відсутні видимі покращення"4.  

Однією з концепцій оновлення українського суспільс-
тва і способом розв’язання соціальних проблем може 
стати стратегія створення кооперативної економіки. 
Об’єднання в одну цілісну систему, всеохоплюючу мере-
жу всіх напрямів кооперації – кредитної, сільськогоспо-
дарської, виробничої, споживчої, житлової – через розу-
міння суспільством кооперативних ідей, і як результат 
сприяння такому процесу держави, в першу чергу, через 
усунення податкового пресу, викличе раніше не бачений 
синергетичний ефект, який позитивно вплине на всі сфе-
ри життєдіяльності у країні. Праксіологічний характер 
ідеї кооперативного світогляду, який базується на прин-
ципі органічного збігу умов розвитку особистості з фун-
даментальними імперативами сучасного суспільства, має 
стати підґрунтям для об’єднання всіх напрямів коопера-
тивної діяльності в систему, яка була б надійною проти-
вагою недолікам ринкового укладу економіки.  

Незважаючи на те, що в повсякденному житті наше 
суспільство постійно супроводжують кооперативні яви-
ща, що кожного дня воно користується результатами коо-
перативної діяльності, науковці та політики недооціню-
ють перспективи розвитку вітчизняної кооперативної 
системи і майбутнього перетворення її на великий і само-
стійний фактор соціального, духовного, гуманітарного 
прогресу країни.  

На стабільний розвиток кооперативного процесу у 
світі красномовно вказує повсюдна зміна етики індивіду-
алізму етикою співробітництва. Загальновизнаним є той 
факт, що глобальні корпорації досить давно прийшли до 
висновку, що подальше існування і розвиток неможливі 
без кооперування з меншими учасниками ринку. Вони 
                                                                        
3 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социо-
культурная динамика России.). От прошлого к будущему: В 
3-х т. – Т. 1. – 2-е изд. – Новосибирск, 1997. – С. 81–86.  
4 Цит. за: Бережний В.М, Дефорж С.Ю. Институцио-
нальные преобразования в системе факторов обще-
ственной эволюции. – Научные труды Донецкого техни-
чекого университета. – Серия: экономическая. – Вып. 
89-2. – 2005. – С. 35–42.  
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планомірно перетворюють свої погано керовані, громіздкі 
ієрархічні структури на мережі з вертикальними і горизо-
нтальними зв’язками, створюють кластери і вступають в 
альянси. Таким чином, найбільш передовий і досвідчений 
у підприємницькій сфері прошарок світової громадськос-
ті в результаті свого розвитку прийшов до висновку, що 
кооперативні системи, організовані системи дії є найефе-
ктивнішими для функціонування мегаорганізацій.  

Сучасний стан кооперативних ідей як в Україні, так і у 
світі загалом можна визнати фактором, який досить актив-
но впливає на повсякденність, але є майже непізнаним і 
потребує фундаментального і багатобічного вивчення нау-
ковцями різних галузей. Історія показує, що ігнорування 
кооперативними принципами на рівні державного будівни-
цтва призводить до панування державної бюрократичної 
еліти, олігархічних кланів, відчуження громадськості від 
суспільного багатства і важелів влади, зупиняє розвиток і 
самореалізацію особи й, урешті, – до революційних змін, 
інституційних викривлень і тривалої нестабільності.  

Особливо важливою виявляється роль кооперації в 
аграрному секторі, дослідження якого перетворилися на 
самостійний об’єкт пізнання. Сільськогосподарська коо-
перація стає головною складовою суспільного життя 
останніх двох століть. Розвиток індивідуального вироб-
ничого господарства в цій галузі покладає на кооперацію 
обов’язки щодо закупки, перероблення, збуту продукції, 
фінансування індивідуального господаря тощо. Такий 
механізм співробітництва – орієнтований на ринок і підт-
римку ефективного власника, протилежний общинному і 
водночас колективний і демократичний – стає єдиною 
стабілізуючою силою в суспільстві. 

Російська імперія стояла на порозі зародження принци-
пово нової капіталістичної структури економіки, яка могла 
б забезпечити економічний розвиток на індустріальній 
основі. Сьогодні ж розвиток країни пов’язують з удоскона-
ленням існуючої індустріальної структури і забезпеченням 
переходу до постіндустріального суспільства через форму-
вання повноцінного набору ринкових інституцій. На пер-
ший погляд, інститут кооперації завжди був складовою 
інституційної структури, утвореної на теренах колишнього 
Радянського Союзу. Проте, базуючись на більш ніж 60-
річній перерві в діяльності кредитної кооперації, відомих 
усім викривленнях у споживчій кооперації, які виникли під 
впливом тоталітарної держави, й існуванні горезвісної кол-
госпної системи, можна припустити, що кооперативна 
економіка в незалежній українській державі створюється 
шляхом імпорту інститутів, здебільшого з Європейських і 
Північно-Американських країн. Ще менше сумнівів викли-
кає теза, що припускає можливість імпорту інституту коо-
перації до Царської Росії. Г.Федотов у книзі "Доля і гріхи 
Росії" відзначає найяскравіші ознаки перехідної передрево-
люційної Росії: "…торжество цінностей західної цивіліза-
ції, інтенсивне їх засвоєння в найспрощенішому, американ-
ському варіанті; зростаючий культ споживання, "святкова 
обжерливість ситих"5.  

У Російській імперії кооперацію вважали одним із 
найвеличніших досягнень, яке сприяло підйому людства 
на вищий ступінь прогресу. Її розглядали як конкретну 
соціально-економічну систему з природною соціальною 
ефективністю, котра надає їй стійкості у змаганні з прин-
ципами приватної та державної організації, а також спро-
можності в установленні нових умов соціального буття. 
Відомо, що на той час проблемами кооперації займалися 
діячі із світовими іменами з багатьох галузей людської 
діяльності – філософи, політики, економісти, соціологи, 
які стояли на різних, іноді протилежних ідейних і методо-
                                                                        
5 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные ста-
тьи по философии русской истории и культуре): В 2-х т. 
– Т. 2. – СПб, 1991. – С. 342.  

логічних позиціях. Основи кооперативної думки заклали 
соціалісти-утопісти, практично їх розвинули рочдейльські 
піонери, прибічники фабіанського вчення, гамбурзького 
напряму, представники німської школи і тільки пізніше 
до них приєдналися російські та українські мислителі. 
Значення кооперативної теорії та практики обговорювали 
за розв’язання таких питань, як перетворення дрібнотова-
рного виробництва на індустріальне, перехід від капіталі-
стичного суспільства до соціалістичного тощо.  

В наш час відбувається переосмислення кооператив-
ної теорії у світлі загальноцивілізаційних процесів, важ-
ливих для розуміння майбутнього. Кооперація перетво-
рилася на ядро і центр соціальних інститутів, у яких 
здійснюються просторово-часові зміни й як наслідок – 
з’являються соціальні суб’єкти ХХІ століття. Коопера-
ція найманої праці є основою капіталістичних інститу-
тів. Цей принцип складає сутність моделі всіх демокра-
тичних суспільств. Сучасна українська держава у своїх 
перетвореннях, переважно, зорієнтована на так звану 
західну цивілізацію. Пострадянські трансформації знов 
актуалізують питання: чи має Україна запозичувати 
досвід інших, у першу чергу, європейських країн, чи в 
неї своя неповторна доля. Інакше кажучи, чи необхідні 
інститути ринку і демократії як єдині орієнтири реформ?  

У пострадянських країнах відбувається поступове відто-
ргнення інститутів, привнесених ззовні, точніше, наповнення 
їх абсолютно новим змістом, який відсутній у західному 
контексті. Наприклад, із трьох елементів демократичного 
державного устрою: вільних виборів, принципу верховенст-
ва закону і громадянського суспільства, в більшості країн 
радянської імперії (Російської Федерації, Білорусі, Середньо-
азіатських республіках) прижилася лише формальна проце-
дура виборності представників влади. Дещо краще вигляда-
ють справи в Україні та Грузії. Беззаперечного успіху в 
модернізації суспільства досягли Естонія, Латвія і Литва.  

Останнім часом науковці та практики почали усві-
домлювати необхідність урахування національних та 
історичних особливостей у процесі вживляння в суспі-
льство імпортованих інститутів. Адже історія дає багато 
прикладів, коли наслідком інституційного імпорту і 
модернізації господарських правил стає створення нее-
фективних економічних інститутів.  

Імпорт інститутів являє собою свідоме або спонтанне 
запозичення соціальних і економічних інститутів з метою 
реформування попереднього господарського порядку. 
Сенс імпорту полягає у прискоренні інституційного роз-
витку. Імпортеру потрібно визначити ефективні техноло-
гії імпорту і принципи добору інститутів. Будь-який про-
цес трансплантації включає три основні стадії: 1) вибір 
трансплантата і стратегії трансплантації; 2) створення 
інфраструктури трансплантації, в тому числі розроблення 
і лобіювання законів, створення допоміжних і проміжних 
інститутів; 3) здійснення заходів, які полегшують адапта-
цію економічних агентів до нового інституту6. Найсклад-
нішим аспектом проблеми імпорту інститутів є їх відпо-
відність існуючому інституційному середовищу.  

Багато історичних прикладів копіювання інститутів у 
ході модернізації господарського порядку вказують на те, 
що механічне запозичення інститутів найчастіше призво-
дить до виникнення викривлень у розвитку і, нарешті, до 
діяльності інститутів з від’ємним або нейтральним зна-
ком. На відмінності в інституційному середовищі кожно-
го окремого суспільства вказував Д.Норт: "…вражаюча 
риса останніх десяти тисяч років історії полягає в тому, 
що у світі склалися суспільства, які радикально відрізня-
ються одне від одного за релігійними, етнічними, культу-
                                                                        
6 Див.: Полтерович М. Трансплантация экономических 
институтов // Экономическая наука современной Рос-
сии. – 2001. – № 3. – С. 27.  
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рними, політичними і економічними критеріями, а розрив 
між багатими і бідними, розвиненими і слаборозвинени-
ми націями сьогодні так само великий, як і раніше"7. 

Сучасні економічні інститути – результат тривалої ево-
люції. Механізм інституційного розвитку включає в себе 
процес генерування інновацій, наступний відбір ефективних 
інститутів та їх розповсюдження шляхом копіювання. Імі-
туючи досягнення розвинених країн, аутсайдери намагають-
ся прискорити свій розвиток за короткий проміжок часу 
порівняно із звичними процесами еволюції. Складність і 
суперечність ситуації полягає в тому, що перехід від коман-
дної економіки до ринку не є закономірним результатом 
визрівання в попередній системі передумов до трансформа-
ції, а є ініціативою владних структур. При цьому на осяжних 
обріях людської діяльності не спостерігається більш-менш 
подібної ситуації і, відповідно, наявності досвіду таких ре-
форм. Схожою була ситуація в Царській Росії.  

Силове впровадження запозичених інститутів, рішення 
про яке ухвалюють на політичному ринку держави, – ситуа-
ція досить типова для перехідних економічних систем. При 
цьому реформатори часто не можуть точно окреслити інсти-
туційні рамки (систему формальних і неформальних правил, 
норм, традицій поведінки індивідуумів і організацій), які 
визначають характер інституційного середовища даного 
соціуму. Основною проблемою механізму імпорту є повнота 
перенесення інституту, включаючи перенесення механізму 
примушення запозиченого правила до виконання та його 
відповідність тим інститутам, які вже діють в економіці-
реципієнті. Успішність операції перебуває в прямій залежно-
сті від сили і дієвості санкцій, які реально в змозі застосувати 
держава до агентів, що ухиляються від виконання нових 
правил. Інакше кажучи, недостатньо провести через полі-
тичний ринок нові правила (закони), обов’язково необхідно 
забезпечити їх виконання. Примусове розповсюдження через 
державні установи імпортованих або спонтанно виниклих 
(законотворча ініціатива) економічних інститутів є не що 
інше, як використання певними економічними агентами 
переваг у силі, трансформування своєї перемоги в політичній 
конкуренції (влади), обумовленої перетворенням відповід-
них інституційних нововведень на економічні переваги або, 
навпаки, економічних переваг – на політичну владу. Якщо на 
політичному ринку агенти, що мають переваги, уклали між 
собою угоду про здійснення інституційної інновації – внесли 
до законодавчого поля зміни, то в економіці від такої дії 
миттєвих змін не відбувається, і, відповідно, для економіч-
них суб’єктів нове правило не виникає. Після того, як алго-
ритм дій, що входить у це правило, економічні агенти поч-
нуть систематично реалізовувати на товарних або грошових 
ринках, можна зафіксувати факт виникнення правила.  

На думку С.Пейповича, механізмом здійснення ево-
люційних змін є інституційний ринок, який необхідно 
розвивати в перехідних економіках, щоб добровільні вза-
ємодії людей, а не жорстка рука держави, впроваджували 
нові правила господарювання8. Водночас М.Полтерович 
указує, що "внутрішній ринок реформ" має дещо викрив-
лений характер через відсутність зовнішнього, єдиного 
для світової спільноти ринку, і вплив адміністративного 
ресурсу неконтрольованого відсутніми або недорозвине-
ними інститутами громадянського суспільства9. У глоба-
льному середовищі інституційні інновації не патентують-
ся і права власності на них немає. Розвинені держави 

                                                                        
7 Норт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики. – М. 1997. – С. 17–19. 
8 Див.: Тамбовцев В.Л. Роль рынка для институтов в 
институциональной эволюции. Доклад на VI Междуна-
родном симпозиуме по эволюционной экономике. – 
Пущино, Россия, 23–24 сентября 2005 года.  
9 Див.: Полтерович М. Трансплантация экономических 
институтов.  

часто готові компенсувати приймаючим країнам витрати 
на трансплантацію і навіть конкурують у цьому між со-
бою. Іноді така конкуренція призводить до блокування 
варіантів інституційного розвитку. Отже, інституційну 
еволюцію можна визначити як процес взаємодії індивідів 
на внутрішніх інституційних ринках, одним із результатів 
якої є виникнення або зміна правил10.  

Головною функцією правил є зниження рівня радика-
льної невизначеності, з якою стикаються індивіди, що 
ухвалюють рішення. Зниження невизначеності є ключо-
вою умовою забезпечення координації дій окремих грав-
ців. Основним джерелом радикальної невизначеності є 
інші економічні суб’єкти. Інституційне середовище скла-
дається з соціальних, політичних, економічних правил, 
які утворюють підґрунтя для виробництва, обміну, розпо-
ділу і споживання обмежених благ. Відповідно, інститу-
ційне середовище забезпечує зниження рівня невизначе-
ності в повсякденній взаємодії економічних агентів. 

Рушійною силою інституціональних реформ в еконо-
міці є попит учасників ринку на норми і правила економіч-
них взаємодій, а також спроможність суспільства матеріа-
лізувати його у вигляді ефективно діючих правових актів, 
неформальних угод, конвенцій та інших способів підтрим-
ки нових інститутів, затребуваних економічними агентами. 
Затримку в інституційному розвитку можна пояснити як 
пригніченим попитом на інститути, що підтримують кон-
курентні ринки, так і неспроможністю держави або само-
організованих товариств ефективно задовольняти такий 
попит. Інакше кажучи, інституційну динаміку у країнах із 
перехідною економікою слід розглядати в контексті попиту 
на ринкові інститути та їх пропозиції. Попит на існуючі 
інститути відбивається у витратах, які несе держава, підт-
римуючи відповідну норму, і які несуть порушники пра-
вил. Водночас у суспільстві швидко формується й ефекти-
вно задовольняється попит на сурогатні неформальні 
інститути. Чим більший за абсолютною величиною негати-
вний попит на інститут, тим вищі трансформаційні витрати 
його впровадження і трансакційні витрати, пов’язані з під-
триманням уже впровадженої норми. Отже, витрати транс-
плантації визначає інституційне середовище приймаючої 
країни – чинні формальні та неформальні інститути, макро- 
і мікроекономічна ситуація, особливості конструкції меха-
нізмів координації, людський і соціальний капітал тощо. 
Таким чином, кожна система правил дозволяє реалізацію 
кількох варіантів стратегії імпорту інститутів. Досконала 
стратегія має передбачати рівень модифікації транспланта-
та, що полегшує його адаптацію до нового середовища.  

За аналізу ситуації в Царській Росії виявляється, що за 
відсутністю механізмів самоорганізації учасники ринку 
несли зростаючі втрати, характерні для "трагедії общи-
ни", тобто безконтрольного доступу до обмежених ресур-
сів. Запобігає "трагедії общини" введення прав власності, 
які підвищують ефективність використання ресурсів і, за 
певних умов, ідуть на благо всім учасникам. Економічна 
історія має багато прикладів того, як "трагедія общини" 
ставала каталізатором уведення прав власності.  

Феномен відкладання реформ, що назріли, добре ви-
вчений сучасною політичною економією і має різні пояс-
нення. Більшість теорій пов’язують затримку реформуван-
ня з політичним конфліктом з приводу розподілу виграшу і 
втрати внаслідок запропонованих перетворень11. Під впли-
вом поділу праці та наступним накопиченням багатств у 
приватному володінні настає період цивілізації, за якого 
основними формами є індивідуально продукуючі земле-

                                                                        
10 Див.: Тамбовцев В.Л. Роль рынка для институтов в 
институциональной эволюции.  
11 Кедвелл Ч., Полищук Л. Эволюция спроса на институ-
ты в российской экономике: последствия для экономи-
ческих реформ // http://institutional.narod.ru/.  
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робство і ремесло. Нерівномірний розвиток різних терито-
рій, обумовлений багатьма факторами – від природних і 
географічних умов до взаємного впливу сусідніх сус-
пільств – пояснює факт існування індустріального розвитку 
в Європі та майже середньовічний рівень інституційного 
середовища з домінуючою аграрною общиною в Російській 
імперії. Колись пануючих у Європі індивідуально працюю-
чих власників підштовхнули до кооперативних дій обстави-
ни зовнішньоекономічного примусу – у вигляді фабричного 
виробництва. В умовах східного й античного рабства відбу-
лася перша зміна сутності місця і ролі кооперації в сукупнос-
ті форм суспільної життєдіяльності – вона стала міжкласо-
вими відносинами. Кооперацію використовували держави, 
рабовласники, феодали та інші соціальні групи, цілі яких 
мали небагато спільного з залежними від них громадянами.  

Епоха модернізму в капіталістичній формі принесла 
з собою зміни всього соціального ладу, в тому числі 
історичних якостей кооперації, що особливо тяжко було 
перенесено в патріархальній, консервативній Царській 
Росії. Історичний розвиток суспільної кооперації в су-
часній цивілізації приводить до перетворення її на внут-
рішній, необхідний і загальний організм соціальних дій 
таких історичних суб’єктів, як родина, община, артіль, а 
щодо соціальних організацій – третього сектора глоба-
льної економіки. Людство має багато досягнень на тере-
нах економіки і суспільного будівництва. І тепер оцінка 
інституційних перетворень у тогочасній Росії не вигля-
дає такою однозначно радикальною. Ми дедалі більше 
замислюємося над відмінностями колективного укладу в 
господарському і суспільному житті і індивідуалістич-
них тенденцій ринкового господарства, особливо з ура-
хуванням особливої нігілістичної позиції загалу, яка 
склалася на просторі колишнього Радянського Союзу.  

У сучасній ринковій теорії – як у мейнстримі, так і в 
неоінституціоналізмі – питання співвідношення приват-
них і публічних (спільних, колективних) форм власності 
ретельно обговорюється. Мовою інституціональної еко-
номічної теорії визначення оптимальності такого спів-
відношення можна вважати пошуком балансу між базо-
вими і комплементарними інститутами, точніше, 
інституційними формами, в яких вони виражають себе 
на поверхні господарського життя. По-новому треба 
оцінити і роль общини, особливо з точки зору її близь-
кості до кооперативного способу господарювання. 

Община – складне явище. Це і господарська, і куль-
турна, і соціальна система. Впродовж усієї історії людс-
тва вона існує і як один із принципових типів соціальної 
організації, що визначає структуру суспільства, і як по-
рядок його життєдіяльності. Це перший спосіб організа-
ції, який виник на початку історії. Безпосередньо він 
пов’язаний із первинністю, проте не зникає і в епоху 
цивілізацій12. Ю.Семенов дає конкретніше визначення: 
община – це соціальний і водночас господарський орга-
нізм, обмежений за розміром так, що всі його члени 
перебувають у повсякденному контакті. "Як первинна, 
так і селянська община, – пише він, – мають власний 
базис і надбудову, свою власну матеріальну і духовну 
культуру"13. Прийнято виокремлювати два основні типи 
общин: родову (первинну, кровнородинну) і сусідську 
(територіальну, сільську, рільницьку). Всередині родо-
вої стадії розрізняють ранньородову общину – мислив-
ців, рибалок і збирачів, і розвинену – землеробів і скота-
рів. Усередині сусідської – азійську, античну і 
германську. Як перехідну форму називають домашню 
(патріархальну) і багатородинну общину. Головна різ-

                                                                        
12 Див.: Поляков А.Н. Община как форма социальной 
организации // Вестник ОГУ. – 2004. – № 6. – С. 17–20.  
13 Семёнов Ю.И. О стадиальной типологии общины // 
Проблемы типологии в этнографии. – М., 1979. – С. 88.  

ниця між ними – характер зв’язків. Родова община бу-
дується на основі кровної родинності, а сусідська – на 
територіальній спільності.  

1979 року Ю.Семенов запропонував передивитися цю 
схему. Він пише: "Свого часу протиставлення родинності 
як основи первинної общини сусідству, як основи селянсь-
кої общини було кроком уперед. Але в реальності різниця 
між родинністю і сусідством була лише зовнішньою і не 
завжди чітким виразом справжньої різниці, як стверджують 
факти, у класовому суспільстві нерідко зустрічаються се-
лянські общини, які складаються з родичів, ніяк не менше, 
ніж у первинних общинах"14. Ю.Семенов вважає, що об-
щини слід поділити на первинні, котрі складаються лише з 
однієї господарської ланки, тобто одночасно є і господар-
ським організмом, і на селянські, які складаються з множи-
ни господарських ланок (дворів). Перехідний тип – просе-
лянська община – являє собою те саме, що і селянська, але 
в суспільстві, де класи ще не склалися. Тут сутність полягає 
у власності на домашнє (рухоме) майно і, як наслідок, від-
мінності порядку спадкування. Якщо спадкоємцем є рід 
(чоловічий або жіночий), община будується на його основі 
й існує як єдине господарство, тому не поділяється на дво-
ри. Якщо майно спадкують члени родини, вона стає госпо-
дарською ланкою і тому відгороджується від інших госпо-
дарств, які входять до общини. З’являються двори, і тут не 
має значення, на основі одного чи кількох родів складаєть-
ся община, оскільки майно залишається в родичів. Таким 
чином, община з родової стає сусідською.  

З точки зору інституціоналізму, існує дві основні 
ідеальні моделі соціальної організації – суспільство 
(Gemeinschaft) і спільнота – община (Gesellschaft)15. У 
спільноті панують соціальні зв’язки, які базуються на 
сусідстві та родинності, на прихильності, душевній сим-
патії та повазі. Ці зв’язки підтримуються свідомо, але, 
головним чином, підсвідомо, автоматично, за традицією. 
В суспільстві домінують соціальні відносини, засновані 
на раціональному обміні послугами і речами, підтриму-
ють їх свідомо, оскільки емоції призводять до нераціо-
нальних рішень і заважають розрахункам.  

Взаємовигідні відносини в суспільстві можуть бути 
між людьми, що перебувають на далекий відстані, роз-
ділені релігією або системою цінностей, між вороже 
налаштованими один до одного людьми. У спільноті це 
неможливо. В суспільстві панують нібито стерильні, 
вільні від емоцій, раціональні форми соціальної поведі-
нки, спрямовані виключно на досягнення вигоди, нато-
мість у спільноті – орієнтовані на духовні цінності. Від-
носини в суспільстві мають раціональне підґрунтя, у 
спільноті – моральне. В суспільстві частки передують 
цілому і соціальне ціле є сукупністю часток, у спільноті, 
навпаки, соціальне ціле домінує над частками і ціле 
логічно передує часткам. У спільноті панує єдина воля, 
зв’язок між її членами органічний – один за всіх і всі за 
одного. Ця колективна воля може бути розумною, але 
одночасно нераціональною, оскільки прямує до суспіль-
ного блага, уникаючи точних розрахунків і керуючись 
нераціональними міркуваннями, зокрема, гідністю, сум-
лінням, повагою тощо. Індивідуальна воля в суспільстві 
раціональна, отже, зв’язок між людьми є механічним.  

Прагнення членів спільноти спрямовані на досягнення 
спільної мети, а членів суспільства – на індивідуальні цілі. 
Спільнота припускає спонтанне міжособистісне спілкуван-
ня поза рамками соціального часу і простору, ігнорування 
ролей і статусів, створення рівних, матеріально і соціально 

                                                                        
14 Там само. 
15 Див.: Миронов Б.М. Социальная история России перио-
да империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, 
демократической семьи, гражданского общества и право-
вого государства: В 2-х т. – Т. 1. – СПб, 1999. – С. 266.  
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недиференційованих відносин. Для суспільства характерне 
визнання суспільного статусу і ролі людини, підпорядку-
вання відносин певним умовам, формальним правилам. У 
спільноті припускають довготерміновий соціальний кон-
такт або кровну родинність. Вони створюються і підтри-
муються бажанням учасників, взаємною згодою, традиці-
єю, виступають як самоціль, а не як спосіб досягнення 
специфічних цілей. Відносини в суспільстві виникають із 
специфічних раціональних цілей, поставлених учасниками; 
неформальність вони замінюють офіційністю, почуття – 
розрахунком, усну домовленість – письмовою угодою, 
постійність об’єднання суб’єктів відносин – обмеженою 
участю. Юридична основа відносин у суспільстві – писаний 
закон, у спільноті – звичаї та традиції. Економічна база від-
носин у суспільстві – торгівля і промисловість, у спільноті – 
ремесло і натуральне сімейне господарство в землеробстві.  

Спільнота і суспільство – ідеальні, абстрактно сконст-
руйовані типи соціальних організацій, яких практично не 
існує в чистому вигляді; два полюси, між якими перебу-
ває все різноманіття реальних організацій. У дійсності 
майже кожна організація поєднує елементи обох типів у 
різних пропорціях. Організації типу спільноти або суспі-
льства можна назвати соціальною кооперацією, якщо 
вона має внутрішню структуру, якщо особи, обрані на 
громадські посади, виконують певні функції, а їхні дії є 
актами цієї організації. Офіційна структура общини – це її 
формальна організація, ієрархія посадових осіб, офіційно 
схвалені норми поведінки, система санкцій, затверджених 
державою. Офіційна структура була складовою частиною 
державної, а в поміщицьких маєтках і вотчинної системи 
управління, що забезпечувала виконання общиною тих 
функцій, котрі задовольняли потреби царської адмініст-
рації в управлінні та підтримці громадського порядку. 
Неофіційна структура общини – неформальна організація, 
лідери, норми поведінки і санкції, що виникли стихійно, 
неофіційним шляхом і підтримуються звичаями і тради-
ціями, – призначалася для реалізації групових інтересів 
селян і посадських. Юридичне визнання таких організа-
цій, набуття ними офіційних функцій і формальної струк-
тури відігравали важливу роль у трансформації їх із спі-
льноти в суспільство. Як форма соціальної організації і 
родинна, і селянська общини належать до одного типу, 
будучи об’єднанням безпосередніх виробників. Обидві 
засновані на особистій праці. В цьому сенсі і перша, і 
друга є общинами первинними, оскільки існують на базі 
первинного побуту, який диктує сама природа, а не силою 
примітивізму, хоча це в них також присутнє.  

Община як форма соціальної організації протистоїть 
іншій формі – державі. Основна різниця полягає у прина-
лежності влади. Якщо в общині носієм влади є народ, то в 
державі влада відокремлена від народу. Отже, община – 
це цілісна соціальна система (соціальний організм), за-
снована на безпосередньому народовладді, що здійсню-
ється на загальних зборах членів об’єднання (сходка, віче, 
апелла, екклесія). Природа общини виглядає і виявляє 
себе як єдине ціле, незалежно від того, яку внутрішню 
структуру має, на якій стадії розвитку перебуває, якими є 
її тип, форма, поділ на частки. Сходка общинників, де 
розв’язують усі питання внутрішнього життя, – суттєва 
ознака общини, без якої вона не може існувати. 
А.Ахієзер, підсумовує: община – "це, перш за все, лока-
льна спільнота, сходка"16.  

Селяни на сходці обирали старосту, десятських та ін-
ших посадових осіб, розглядували приватні скарги і про-
хання, справи з виходу, розкладку повинностей, церковні, 
фінансові та земельні питання. У сходці могли брати 
участь усі члени общини. За словами Ф.Енгельса, в іроке-
зів, наприклад, на загальні збори приходили всі дорослі 
                                                                        
16 Див.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. 

чоловіки і жінки17, в Абхазії в ХІХ столітті збиралися 
виключно чоловіки, в російській сільській общині – тіль-
ки голови домогосподарств, на сходку у волості – виборні 
від сільських общин та їх старости. В разі відсутності 
домогосподаря на сільські збори могла прийти і домогос-
подарка, а у волості, крім виборних, – будь-хто.  

Зазвичай мірою зростання община поділяється на част-
ки, і чим більшою вона стає, тим складніший її внутрішній 
устрій. Поступово частки відокремлюються і створюють 
соціальні організми. Общину вирізняє високий ступінь 
єдності, цілісність, тобто це дійсно соціальний організм. 
Ф.Енгельс підкреслював, що російській "селянин живе і діє 
тільки у своїй общині; весь інший світ існує для нього ли-
ше остільки, оскільки він втручається у справи його общи-
ни"18. Російською мовою слово "мир" означає і "світ", і 
"селянська община". З цього приводу А.Ахієзер зазначає: 
"Сутність статичної локальної спільноти добре виражає 
слово "мир". Застосовує він й інші вислови: "локальна спі-
льнота", "закрита локальна система", "замкнена локальна 
організація, для якої світ закінчується за околицею"19.  

Базисом общини є спільне рільництво, господарською 
основою – спільне володіння землею, за К.Марксом, це "од-
на з її основних рис". М.Косвен вважає колективне володіння 
землею сутністю сільської общини. За словами Л.Мілова, 
община є "колективним земельним власником". Спільне 
землеволодіння – основа общини як форми соціальної орга-
нізації20. Спільне володіння землею притаманне общині 
незалежно від епохи і місця існування. Ф.Енгельс виокрем-
лював цю рису в американських, латинських, кельтських, 
германських та інших племен21. Достатньо свідчень спільно-
го землеволодіння зібрали дослідники російської сільської 
общини – це і надання землі новопоселенцям, які ввійшли до 
общини, часткові та загальні переділи землі як у сільських, 
так і в общинах волості, і вилучення земельного наділу в разі 
виходу з общини22. Д.Яворницький відзначає, що запорізькі 
козаки, які теж спільно володіли землею, щороку здійснюва-
ли переділ землі – "всіх річок, озер, урочищ, доходів зі звірів 
та рибних ловель" на всій території війська. І.Следзевський 
указує, що таке ставлення до володіння землею складає сут-
ність африканської общини: "…африканське звичайне право 
забороняє купівлю-продаж землі і розглядає її як колективне 
добро"23. Спільне землеволодіння характерне і для кочової 
общини. "Район кочовища, що займала окрема господарська 
одиниця, – складова частина загальної власності племені", – 
пишуть Л.Данилова і В.Данилов24. 

Общинна власність на нерухоме майно підтримувала 
традиційний лад селянських і посадських общин, про що 
свідчить те, що паралельно з її витісненням приватною 
власністю відбувалося і руйнування общинної організації. 
Князі, бояри, монастирі, вище духовенство мали землю на 
правах приватної власності до середини XVI століття, 
коли це право було обмежено. Знову право приватної 
власності на свої маєтки дворянство набуло фактично 
                                                                        
17 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства. – М., 1985. – С. 48.  
18 Там же. 
19 Див.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта.  
20 Див.: Кооперация. Теория, история, практика: Избранные 
изречения, факты. Материалы, комментарии. – М., 2006.  
21 Див.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собс-
твенности и государства. 
22 Див.: Кооперация. Теория, история, практика: Изб-
ранные изречения, факты. Материалы, комментарии; 
Антипенко Л.Г. Об опыте кооперативного движения в 
дореволюционной России: школа организационного 
производства // www.ideanaroda.ru/antipkoop.htm.  
23 Див.: Кооперация. Теория, история, практика: Изб-
ранные изречения, факты. Материалы, комментарии. 
24 Данилова Л.В., Данилов В.П. Проблемы теории и ис-
тории общины. – М., 1978. – С. 79–82.  
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1714 року, а повністю – 1762-го. Право на приватну неру-
хому власність, окрім землі, міського стану з’явилося на 
початку XVIIІ століття; право ж на землю як приватну 
власність міський стан набув одночасно з державними 
селянами на початку ХІХ століття, а інші селяни – 1860 
року. Дворянство практично не знало общинності, а у 
міського стану вона руйнувалася швидше і раніше, ніж у 
селян. Селянське право на землю після звільнення, як 
підкреслював В.Леонтович, "не являло собою суб’єктив-
ного права у громадянсько-юридичному сенсі"25. Це було 
право власності, що належало селянину у складі общини. 
Л.Мілов писав, що "приватновласницьке землеволодіння 
пануючого класу ніколи не було в Росії провідною фор-
мою земельної власності"26. Общини поділялися на пере-
дільні і без передільні (подвірні). Саме останнім було 
характерне подвірно-спадкове селянське землеволодіння. 
На відміну від передільних общин, подвірні общини 
втрачають – тимчасово або назавжди – землерозподільчі 
функції. Але це не виключало інших функцій общини. 
Селяни були пов’язані спільними термінами посіву і зби-
рання врожаю, які визначала община. В общинному во-
лодінні залишалися угіддя спільного користування (пасо-
вища, вигони, іноді ліси). На общинній сходці розглядали 
справи про розкладку податей і т. п. Навіть власність се-
лянського двору на землю могла бути реалізована тільки 
всередині общини, смисл якої і був у спільному володінні 
землею за індивідуального ведення господарства кожним 
двором. Таким чином, не уявляється справедливим прирів-
няти права селянина у складі подвірної общини до прав 
реального приватного власника землі. 

Через 50 років після передання земель поміщиків у вла-
сність селянської общини було зроблено ще один крок у 
бік поєднання прав володіння і користування землею. Реа-
льну можливість для всіх селян перетворити землю на при-
ватну власність надала столипінська реформа 1906 року. У 
ході її здійснення створювалися умови виходу селян з об-
щини "на отруби" з земельною ділянкою, що їм належить. 
Ділянки ці були невеликими, і реформа не розв’язала про-
блеми малоземелля в Росії на початку ХХ століття. Лише 
невеличкій частині нових "отрубників" і хуторян удалося 
щось зробити для поліпшення свого рільницького госпо-
дарства. Основна маса частково розорювалася, частково 
продавала землю і прямувала до міста, долучалася до зага-
льноселянського конфлікту із владою, вимагаючи зрівня-
льного переділу. Діяльність нового прошарку проходила в 
умовах селянського розколу, спричиненого столипінською 
реформою (1906–1907). Незважаючи на активну державну 
підтримку селян, які хотіли вийти з общини, вони не стали 
превалюючою соціальною групою. До 1 вересня 1914 року 
тільки 26,6% з усіх, хто мав бажання вийти з общини, отри-
мали її згоду, 72,3% із них були змушені звернутися за допо-
могою до поліції та військових. Процес виходу мав затухаю-
чий характер – "більша частка домогосподарів (74%) на 
десятому році реформи, а точніше, станом на 1 січня 1916 
року, залишалися в общині. Багато хто знов повернувся до 
общини"27. Досить важко судити про формування реальних 
прав нового прошарку "приватних власників" на початку 
ХХ століття як з огляду на його вкрай малу чисельність, 
так і з огляду на відсутність вільних умов діяльності28.  

                                                                        
25 Див.: Кооперация. Теория, история, практика: Избранные 
изречения, факты. Материалы, комментарии. – М., 2006.  
26 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности рос-
сийского исторического процесса // История СССР. 
1989. –№ 2. – С. 558. 
27 Холодков В.В. Общинные традиции России // Финан-
сы. – 1995. – № 6. – C. 58.  
28 Див.: Дубровский С.М. Столыпинская земельная ре-
форма. Из истории сельского хозяйства и крестьянства 
России в начале ХХ века. – М., 1963. – C. 79. 

З самого початку державного життя Російської імперії 
й упродовж усього "імперського" періоду головними со-
ціальними організаціями російського населення були 
селянська і міська общини, купецьке, міщанське, реміс-
ниче і дворянське товариства. З точки зору структури, 
функцій, управління, міжособистісних відносин, основ-
них принципів життя з часом вони ставали дедалі раціо-
нальнішими, формалізованішими, покладалися у своїй 
діяльності на тверді юридичні засади; органічна єдність у 
них перетворювалася на механічну, а солідарність, засно-
вана, переважно, на сусідстві та родинності, на повазі, 
прихильності, дружбі, заміщувалася об’єднанням, ґрунто-
ваним, здебільшого, на законному порядку й обміні пос-
лугами. Юридичне визнання державою соціальних орга-
нізацій, що склалися стихійно, набуття ними офіційних 
функцій і формальної структури відігравали важливу 
роль у трансформації їх із спільноти в суспільство. Завдя-
ки цьому соціальні відносини модернізувалися – в чому й 
полягала одна з принципових змін природи російського 
суспільства "імперського" періоду. У зв’язку з тим, що 
соціальні організації селянства, міського стану і дворянс-
тва змінювалися різними темпами, на початку ХХ століт-
тя головні стани Царської Росії опинилися на різних рів-
нях соціального розвитку. Селянська община – з одного 
боку, міщанське, ремісниче і купецьке товариства – з 
другого, дворянське – з третього являли собою ніби три 
стадії розвитку соціальної організації. Найбільше просу-
нулися в напрямку розвитку відносин суспільного типу 
дворянство, найменше – селянство.  

На початок 1917 року серед селянства Європейської 
Росії власники чисельно переважали общинників. Після 
реформи 1860-х років селянство України і Білорусі відра-
зу перейшло до подвірної безпередільної общини; після 
ухвалення закону про вільний вихід з общини (1906) і 
скасування викупних платежів (1907) вони стали власни-
ками своєї землі. Щодо селянства Прибалтики, то воно 
взагалі не знало общини. 1916 року там було близько 3,8 
млн дворів29. Попри всі намагання уряду, хуторська сис-
тема прижилася тільки в білоруських, литовських і пів-
денно-західних російських губерніях, які територіально 
відповідають сучасним українським землям. Общинний 
устрій був досить сильним, особливо у великих російсь-
ких губерніях: за традиційним общинним правом продо-
вжували жити дві третини селян, із яких одна половина 
зберігала вірність мирському устрою з принципу, а друга – 
через нерішучість; вихід з общини найбільш незадоволених 
нею, скоріше за все, консолідував тих, що залишилися.  

Головним чинником розпаду спільноти став розвиток 
товарно-грошових відносин, які сприяли становленню 
самостійних господарів, а з іншого боку, створювали 
умови для перетворення селян на сільськогосподарських і 
промислових робітників. Купці були постійно пов’язані з 
ринком, причому саме вони відігравали провідну роль у 
самоуправлінні міської общини. З часом суттєво зростали 
контакти з ринком у міщан і ремісників, внаслідок чого 
вони переходили з роботи під замовлення на роботу на 
ринок, багато хто з них утрачав власну справу і ставав 
робітником. Серед землеробів основними учасниками 
торгових відносин ставали представники безпередільних 
общин із південно-західних, традиційно аграрних регіо-
нів, де почали виникати надлишки продукції. В цілому 
товарність їхнього господарства зробила значний про-
грес: на початку ХІХ століття вона складала приблизно 9–
12 %, у 1850-і роки – 17–18%, у 1909–1913 роках – близь-
ко 31% чистого збору основних продуктів землеробства30. 

                                                                        
29 Див.: Першин П.Н. Аграрная революция в России. – 
М., 1966. – C. 97.  
30 Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в 
первой половине XIX в. – М., 1967. – C. 96–98.  
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Товарна продукція в Царській Росії на душу населення за 
1749–1888 роки зросла у 2,2 рази31.  

Таким чином, можна зробити висновок, що подвірні 
общини за своєю природою перебували ближче до рин-
кового господарства, гловно за рахунок виникнення в 
них індивідуалістичних спрямувань, які пояснюються 
приватновласницькими інтересами. Підтвердженням 
цієї тези може слугувати незаперечний факт швидшого 
розвитку кооперативного руху в цих регіонах32. Високі 
темпи виникнення кооперативів у районах Уралу і Сибі-
ру (частково на Кубані та Кавказі) обумовлені особли-
вим інституційним середовищем, яке суттєво відрізня-
лося від основної частини Російської імперії.  

Усе вищевикладене дозволяє пояснити виникнення 
приватновласницьких інтересів. 

Російська суспільно-політична думка середини ХІХ – 
початку ХХ століть є важливою складовою, яка визначає 
тогочасне інституційне середовище. Основою вражаючого 
сучасну людину розмаїття поглядів, було марксистське 
вчення. Разом з революційними настроями перебудови 
суспільства, переважно комуністичного спрямування, се-
ред дворян та інтелігенції панувала суспільно-економічна 
ідеологія народництва, відданість натуральному господарс-
тву, слов’янофільство. М.Туган-Барановський, дотримую-
чись соціалістичних поглядів, указував на те, що саме на-
родництво з його концепцією згубності подальшої 
індустріалізації країни, виняткової суспільної ролі російсь-
кої общини і протиставленням народного господарства 
Росії західноєвропейському стало основним мотивом ро-
сійської економічної думки33. М.Чернишевський, перебу-
ваючи під сильним впливом ідей Оуена, вважав, що на 
основі общини складаються виробничі товариства, в кот-
рих може бути реалізований принцип комуністичного 
співжиття. О.Герцен бачив в оновленій селянській общині 
основу майбутнього суспільства34. Під такими самими 
гаслами інтелігенція освоювала теорію і практику коопера-
ції, перш за все, як інструменту боротьби з політичним 
деспотизмом і свавіллям, що суттєво обмежували можли-
вості суспільно-економічного розвитку країни. М.Петра-
шевський, наприклад, пов’язував з кооперативною органі-
зацією виробництва (за аналогією з асоціаціями Фур’є) 
перспективу виникнення нових форм економічного устрою 
російського суспільства35. Досить багато імен репрезенту-
вали кооперативну теорію: від різночинців часів "великих 
реформ" 60-х років ХІХ століття до представників "коопе-
ративного соціалізму", неонародництва, анархізму, школи 
організаційного виробництва. Проте майже всі вони куль-
тивувати романтичні складові ідеї кооперації (моральна 
спрямованість, прагнення до досягнення соціальної спра-
ведливості в економічних відносинах). Отже, можна конс-
татувати, що серед інтелігенції та великої частини дворянст-
ва переважали настрої, спрямовані на впровадження 
інновацій як у суспільне, так і в економічне життя. 

Щоб окреслити громадську думку в селянському се-
редовищі та общинні погляди на реформаторські ідеї 
іншої частини суспільства, наведемо приклад із дослі-
дження відомого мецената В.Тенишева. Наприкінці ХІХ 
століття він склав анкету про побут великоруських селян, 
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34 Див.: Кооперация. Теория, история, практика: Изб-
ранные изречения, факты. Материалы, комментарии. 
35 Див.: Там же. 

на яку надійшло 1873 відповіді з 23 губерній. Інформація 
була дуже різною, часто протилежною з однієї й тієї самої 
губернії чи навіть повіту. Наприклад, із Володимирської 
губернії одні респонденти повідомляли, що сходки відбу-
валися часто, селяни збиралися охоче, царських чиновни-
ків не лякалися, виборне начальство поважали, мораль 
мали тверду, громадську думку – сильну. Інші стверджу-
вали зворотне – сходки поодинокі, селяни збиралися не-
охоче, царського начальства дуже лякалися і не любили, 
виборних не поважали, мораль погіршувалася і т. п.36. 
Тобто одна інформація свідчить тільки про стабільність, 
інша, навпаки, тільки про зміни общинного укладу життя. 
Проте, спираючись на дослідження В.Тенишева, можна 
зробити висновок, що селянський побут після емансипації 
перебував у стані пертурбації, що, втім, не означало пов-
ного розриву з минулим.  

Такі принципові мінуси общини, з точки зору люди-
ни доіндустріальної епохи, як традиціоналізм і замкне-
ність, стримування ініціативи та індивідуалізму, для 
людей постіндустріальної епохи вже не мають негатив-
ного відтінку, навпаки, набувають позитивного значен-
ня, оскільки община уможливлювала прямі й інтенсивні 
людські контакти, не обтяжені міркуваннями користі та 
вигоди, гарантувала соціальний захист, стримувала роз-
виток усіх видів нерівності та забезпечувала мінімаль-
ними коштами для існування. Водночас община мала 
своєрідний вплив на кооперацію. З економічної точки 
зору вона не була основою для розвитку кооперативного 
руху. Структурними складовими кооперативів виступа-
ли відокремлені господарства, які утворилися в резуль-
таті цілої низки реформ. Новий прошарок селянства був 
продуктом виховання общини, за рахунок чого мав при-
родну схильність до кооперативних дій. В цілому для 
суспільства кооперативні ідеї виглядали інновацією. А 
для селян інновацією виглядав і сам спосіб ринкового 
господарювання з його товарно-грошовими відносина-
ми, конкуренцією й усім набором ринкових інститутів.  

Неоцінимий внесок у розвиток кооперації зробила 
держава, кооперативні відносини були частиною її рефо-
рматорських планів. Земельні банки, мережа установ дрі-
бного кредитування, стимулювання розвитку кредитної 
кооперації – все це суттєво підтримувало кооператорів у 
їхньому намаганні нарощувати корисність праці. Вагомо 
вплинули методи трудової кооперації в АПК на різні га-
лузі промисловості, що забезпечило високі темпи розвит-
ку не тільки сільськогосподарського, а й промислового 
виробництва. Держава розробляла реформаторські стра-
тегії на підставі досвіду Європейських країн. У результаті 
до Російської імперії було імпортовано багато інститутів, 
необхідних для створення ринкової економіки, в тому 
числі й інститут кооперації. Тому, на відміну від західних 
країн, кооперація об’єднала всі класи і стани – від селян 
до вищого дворянства, оскільки виросла не з цехів, а була 
імплантованою на благодатний ґрунт сільської общини, 
менталітетом якої було просякнуте все суспільство. Вра-
жаючу динаміку розвитку кооперативного руху можна 
пояснити збігом магістральних напрямів реформ з інте-
ресами приватних дрібних власників. Основними учасни-
ками, рушійною силою в нових кооперативних організа-
ціях виступили дрібні підприємці. Таким чином, стає 
зрозумілим, що в наш час цьому аспекту приділяється 
недостатня увага. Вважаємо, що в найближчому майбут-
ньому акценти слід змістити з пайовиків – фізичних осіб, 
на пайовиків – дрібних підприємців. 

                                                                        
36 Див.: Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Быт великорусских 
крестьян-землепашцев. Описание материалов Этногра-
фического бюро князя В.Н.Тенишева (на примере Вла-
димирской губернии). – СПб, 1993. – C. 23–24.  
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