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Текст лекції:
14.1. Інституційна архітектоніка системи господарювання
В курсі мікроекономіки ми розглядаємо основні закономірності економічної
діяльності домогосподарств, як постачальників економічних ресурсів та фірм, як
організаційних одиниць, що використовуючи економічні ресурси створюють товари та
послуги. Ми виходимо з концепції цільової раціональної спрямованості господарчої
поведінки економічних суб’єктів, націленої на максимізацію кінцевого продукту
діяльності за умов мінімізації затрат. Але в повсякденному житті первинним, головним
є вибір мети, цільової спрямованості діяльності людини. До того ж далеко не завжди
людина має достатньо інформації щоб зробити раціональний вибір, тай обсяг такої
інформації, час відведений на здійснення вибору в реальному житті за звичай досить
обмежений. Інститути соціальної взаємодії створюють механізм, що дозволяє зменшити
незручності, які виникають у зв’язку з цим. В наступній темі ми звернемось до
знайомства з інституційними засадами мікроекономічної діяльності людини.
На Рис. 14.1. представлено архітектоніку інституціональної системи.
Її вищій рівень становлять цінності. На проміжному рівні розташовані
організаційні індивідуальні вміння та колективні рутини. Нижній рівень складають
суспільні неформальні та формальні інститути.
Цінності характеризують відношення людини до оточуючого світу. Це стабільне,
об’єктивоване,

суб’єктивно-психологічне,

регулятивне

внутрішнє

відношення

особистості, що визначає світогляд, спрямованість та характер її економічної
активності. Вміння та навички характеризують індивідуальну здатність виконувати
певні послідовності дій. Організаційні рутини – алгоритми виконання виробничих
завдань та координації діяльності співробітників в межах окремої установи. Інститут –
сукупність формальних і неформальних норм соціальної взаємодії. Інститути

регулюють соціальну взаємодію в суспільстві, але базуються на особистісних
цінностях.

Цінності
Організаційні індивідуальні
вміння та колективні рутини
Суспільні інститути:
неформальні та формальні

Рис. 14.1. Інституційна архітектоніка
Комплекс взаємозалежних елементів інституціональних структур, властивий
Західній, некоммунітарній та Східній, коммунітарній культурам, формують, згідно
з концепцією С. Кирдіної, відповідні інституціональні матриці (ІМ). Перша
становить основу адміністративно керованої, а друга – ринкової економіки.
Інституціональна матриця (ІМ) - об’єктивно існуюча історично сформована
система базисних інститутів, що регулюють взаємозалежне функціонування
основних суспільних підсистем. Основу ІМ формують базисні інститути сформовані в ході історичного розвитку стійкі комплекси соціальних відносин,
закріплені в національній культурі й передаванні як її частина. Вони становлять
"соціальні технології" громадського життя й визначають характер наступного
розвитку. Комплементарні інститути – інститути, що доповнюють дію базисних
інститутів, забезпечують стабільність соціальної системи. Вони є базисними для
протилежного типу ІМ. Своє реальне втілення в конкретних СЕМ базисні та
комплементарні інституті знаходять в інституціональних формах.
Інституціональні форми – це обумовлені конкретними соціальноекономічними й технологічними умовами існування суспільства зразки, способи,
правила, норми поведінки, що регулюють порядок соціальної взаємодії в
суспільстві

й

організаційні

форми

здійснення

господарської

діяльності

економічних суб’єктів. Інституціональні форми рухливі, мінливі, постійно
реагують

на

поточні

інституціональних
технологічні

форм

й

підприємницької

зміни

умов

можуть

економічної

служити

інструктивно-методичні
діяльності.

Слід

також

діяльності.

законодавчі

документи,
зазначити

акти,

Прикладами
нормативні,

організаційні
деяке

форми

термінологічне

розходження між інститутами й інституціями. Інститут – сукупність формальних і
неформальних норм соціальної взаємодії. Інституція – організаційна форма
спільної діяльності людей. Базисними мікроекономічними інституціями є
домогосподарство і фірма. Інституціональні форми є практичним втіленням
базисних інститутів.
До запропонованих C. Кирдіною ідеологічних, політичних та економічних
складових інституційної матриці ми додамо її ціннісне підґрунтя, і перш за все
релігійні цінності, правові інститути, гроші та підприємництво як додаткові
базисні

інститути

ринкової

економіки,

що

забезпечує

єдність

системи

господарювання, взаємодію та координацію діяльності господарюючих суб’єктів,
ініціативу у вирішенні господарчих проблем.
Ідеологічні інститути – елемент СЕМ, що забезпечує системну інтеграцію
суспільства, його солідаризацію й раціоналізацію шляхом формування суспільних
систем цінностей і норм поведінки. Вони зумовлюють формування певного типу
суспільних відносин. Відповідні базисні інститути знаходять своє втілення в
пріоритеті індивідуалізму або колективізму, стратифікації або егалітаризму,
індивідуальної свободи або соціального порядку.
Політичні інститути – елемент СЕМ, що забезпечує мобілізацію ресурсів
для здійснення суспільних цілей за допомогою встановлення правил і форм
взаємодії індивідів, соціальних груп, територіальних спільнот і держави. До
базисних політичних інститутів відносять федеративний або адміністративний
державний устрій, призначення або вибори, багатопартійність або однопартійність,
одностайність або демократичну більшість, ієрархію на чолі з центром або
самоврядування й субсидіарність, звернення по інстанціях або судові позови.

Своє юридичне закріплення ідеологічні й політичні інститути знаходять у
правових системах, що закріплюються в правових інститутах. У найбільш
широкому значенні термін правова система позначає сукупність правових норм,
що регулюють соціальні відносини в суспільстві. Найбільше розповсюдження у
сучасному світі отримали правові системи загального права та романо-германська.
Правова ідеологія загального права покликана підтримувати індивідуалістичні
витоки громадського життя і ґрунтується на принципах: "індивідуалізму"
("суспільство є сукупність індивідів");

права

громадян

вище

інтересів

суспільства; деетатізації (мінімальне втручання держави в приватне й ділове життя
громадян). Правова ідеологія цивільного права ґрунтується на принципах:
колективізму (громадянин є частиною суспільства); підкорення прав громадян
інтересам суспільства; етатизму (підвищеного втручання держави в особисте й
ділове життя громадян).
Економічні інститути закріплюють способи взаємодії господарських
суб'єктів у процесі відтворювальної діяльності. Вони є продовженням і проявом
ідеологічних та політичних інститутів у господарській сфері. До базисних
економічних

інститутів

відносять

приватну

або

суспільну

власність,

підприємництво або державне планування, управління і контроль, найману
або службову працю, обмін (купівлю/продаж) або редистрибуцію, переважно
приватні або переважно державні гроші, конкуренцію або координацію,
прибуток або пропорційність.
Таким чином інституціональну архітектоніку системи господарювання
можна представити у вигляді системи елементами якої є цінності, ідеологічні,
політичні, правові та економічні інститути (рис. 14.2).

Цінності

Ідеологічні
інститути

Політичні
інститути

Правові
інститути

Економічні
інститути

Рис. 14.2. Інституціональна структура соціально-економічних моделей
14.2. Базисні інституції та передумови формування ринкової економіки

Суспільні
(коммунальність

характеристики
–

природно-технологічного

нерозподільність

в

процесі

середовища

господарювання

або

некоммунальність – здатність уособленого, самостійного функціонування окремих
елементів середовища) сприяють розвитку колективної або індивідуальної
господарської діяльності. Результатом є формування

комплексів відповідних

політичних, правових, економічних інститутів, різних моделей соціальноекономічного устрою. Однак в сучасному світі немає економік, у яких у чистому
вигляді функціонували б та або інша ІМ. Реальні економіки представляють собою
змішані форми, в яких присутні елементи обох ІМ. Одні з них мають пріоритетне
значення, виконують функції базисного, а інші виступають у якості додаткового,
комплементарного елемента системи. Розглянемо інституційні передумови та
базисні інституції ринкової економіки.
Ринок – система економічних відносин мікроекономічних суб’єктів,
пов’язаних з обміном товарів і послуг на основі широкого використання
різноманітних

форм

власності,

товарно-грошових

і

фінансово-кредитних

механізмів. Ринковий сектор базується на принципі прибутковості діяльності та
особистому інтересі суб’єктів економічних відносин. Співвідношення попиту та
пропозиції визначає рішення виробників що виробляти, скільки й для кого.
Принцип самовідтворення власного існування націлює господарюючих суб’єктів
на активний пошук шляхів максимального задоволення власних потреб за
допомогою економічної діяльності. До основних функцій ринку відносять
регулюючу; стимулюючу; розподільчу; санаційну; інформативну; інтегративну.
Вихідним базисним економічним інститутом є власність, приватна або
суспільна, службова, загальнодержавна. Вона фіксує відношення індивіда, групи
осіб, або суспільства в цілому до певного об’єкту який їм належить або може бути
певним чином використаним і одночасно не належить і не може бути
використаним іншими. Власність - це не матеріальний об’єкт або їхня сукупність,
право на їх використання. Як економічний феномен власність представляє
відносини між людьми із приводу присвоєння й відчуження економічних благ.

Як явище господарювання вона виявляється з однієї сторони у своєму
економічному змісті й з іншої сторони в юридичній формі. Економічний зміст
власності – це відносини між економічними суб’єктами в процесі виробництва,
розподілу й використання економічних благ. Юридична форма власності – правове
забезпечення приналежності об'єктів власності економічним суб’єктам.
Широке визнання отримала економічна теорія прав власності. У джерел її
створення були Р. Коуз (Нобелівська премія 1991) та А. Алчіан.
По-перше, не ресурс сам по собі визнається власністю, а пучок прав на його
використання. Права власності розглядаються як санкціоновані суспільством
поведінкові відносини між людьми із приводу використання економічних благ.
Виділяють одинадцять елементів пучка прав власності.
1.

Право володіння – право суб’єкта власності на реальне володіння ресурсом,
винятковий контроль над ним.

2.

Право використання – право суб’єкта використовувати корисні властивості
ресурсу для себе, право на доходи від його використання.

3.

Право управління – право суб’єкта організовувати використання блага для
отримання вигоди.

4.

Право на доход – право суб’єкта на результати використання ресурсу.

5.

Право розпорядження – право суб’єкта на відчуження, споживання, зміну або
знищення ресурсу.

6.

Право на безпеку – право на захист при зазіханні на ресурс.

7.

Право на передачу благ у спадщину.

8.

Право безстрокового володіння благом.

9.

Заборона на використання блага способом, що наносить шкоду зовнішньому
середовищу.

10. Право на відповідальність у вигляді стягнення блага на сплату боргу.
11. Право на залишковий характер – право на здійснення процедур з відновлення
порушених повноважень.

По-друге, феномен власності виводиться із проблеми відносної рідкості,
обмеженості ресурсів. Незбалансованість між затребуваною і доступною кількістю
благ викликає необхідність формування системи виключення з доступу до
економічних ресурсів.
Економічний зміст специфікації прав власності полягає у тому, що їх купує
той, хто в найбільшій мірі їх цінує, відповідно готовий більше за них заплатити;
необхідність платити за право власності стимулює економічного суб'єкта більш
ефективно використовувати ресурси; тому економічні ресурси розподіляються
більш ефективно.
Типами власності прийнято вважати найбільш фундаментальні, якісно
специфічні й масові її різновиди. Критеріями для виділення типів власності є
характер її суб’єктів і об’єктів, їхні принципові особливості. Форми власності
носять стосовно типів підлеглий, такий, що уточнює характер. Стосовно суб’єктів
її розподіляють на приватну, особисту, колективну, суспільну, державну, змішану.
Приватна власність створює передумови відокремлення заснованої на
натуральному господарюванні відтворювальної діяльності домогосподарств від
суто економічної діяльності спеціалізованих економічних інституцій. Саме
відокремлення фірми, підприємства стає передумовою формування ринкової
економіки. Відповідно на ринку діють дві базисні мікроекономічні інституції домогосподарство – постачальник економічних ресурсів і кінцевий споживач
економічних благ й підприємство, фірма – спеціалізований агент з їх виробництва.
Домогосподарство – економічна одиниця, що складається з однієї або
більшої кількості осіб, що забезпечує економіку ресурсами й використовує
отримані за них гроші для придбання товарів і послуг, які задовольняють
матеріальні потреби людини.
Домогосподарства:
-

як

власники

економічних

ресурсів

виробництва;
-

отримують доходи від проданих ресурсів;

пропонують

на

ринку

фактори

-

використовують доходи на придбання споживчих товарів і послуг для
задоволення власних потреб

-

є основними споживачами продукції підприємницького сектора;

-

забезпечують поповнення бюджету;

-

є споживачами суспільних благ, створюваних державою.
Другим базисним мікроекономічним суб’єктом є підприємство, фірма –

самостійний господарюючий суб’єкт із правами юридичної особи, що виробляє
продукцію, товари, послуги, займається різними видами економічної діяльності. У
залежності от особливостей власників виділяють державні, муніципальні,
колективні, індивідуальні (сімейні, приватні) підприємства.
Підприємства в ринковій економіці:
-

пред’являють попит на ресурси;

-

пропонують товари й послуги для домогосподарств, держави й інших
підприємств;

-

інвестують свої доходи у подальший розвиток виробництва;

-

забезпечують поповнення бюджету;

-

є споживачами суспільних благ, створюваних державою.
Крім

мікроекономічних

суб’єктів

специфічну

роль

у

здійсненні

мікроекономічних взаємодій бере на себе й такий макроекономічний суб’єкт як
держава.
14.3. Базисні інститути ринкової економіки
Власність становить необхідне підґрунтя для забезпечення можливості
підприємницької

діяльності.

Одночасно

зі

становленням

економічного,

ринкового способу господарювання зростає усвідомлення ролі й специфічних
функції підприємця в ринковій економіці.
Підприємництво – ініціативна, новаторська, самостійна, здійснювана від
свого ім’я, на свій страх і ризик, під свою майнову відповідальність діяльність
громадян, фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання
прибутку, доходу від користування майном, продажу товарів, виконання робіт,

надання послуг. Необхідними умовами здійснення підприємницьких функція є
наявність

приватної

власності,

свобода

діяльності,

правове

регулювання

відповідних сторін діяльності.
Ключове значення для розуміння механізму функціонування ринку має
конкуренція.

Конкуренція

-

економічне

суперництво

між

незалежними

виробниками продукції, робіт, послуг пов'язане із просуванням продукції,
виконанням робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам. Конкуренція –
економічний процес взаємозв’язку, взаємодії й зіткнення інтересів виробників,
постачальників і споживачів продукції в процесі її реалізації, суперництво між
економічними суб’єктами за найкращі умови виробництва, збуту й придбання
продукції. Це жорсткий і конфліктний метод взаємин ринкових суб'єктів, при
якому інтереси окремого економічного суб'єкта набувають пріоритетне значення.
Умова розвитку конкуренції є незалежність економічних суб’єктів.
Основне завдання конкурентної боротьби виробників – завоювати ринок у
суперництві за споживача, перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання
постійного прибутку. Умовами виникнення конкуренції є наявність значної
кількості виробників певної продукції, свобода вибору видів діяльності,
відповідність між попитом та пропозицією, наявність ринку засобів виробництва.
Виділяють галузеву, міжгалузеву, міжнародну, цінову, нецінову, сумлінну й
несумлінну конкуренцію. Негативними наслідками конкуренції є монополізація
ринку, надмірна диференціація суспільства, зростання безробіття, посилення
інфляції. Позитивні наслідки конкуренції: вона є рушійною силою ринкової
економіки; стимулює зростання якості й ефективності виробництва; підтримує
процес відновлення асортиментів продукції.
Характеристика основних ринкових структур представлена в Таблиці 14.1.
Таблиця 14.1.
Характеристика основних ринкових структур
Досконала

Монополіс-тична

Критерії

конкурен-ція

конкуренція

Олігополія

Монополія

Монопсонія

Кількість

Дуже велика

Велика

Невелика

Один

Багато

продавців
Ринкова

Незначна

Невелика

Значна

Велика

Будь-яка

Досконала

Недосконала, цінова

Недосконала,

Відсутня

Відсутня

й нецінова

нецінова

частка
Тип
конкурен-ції
Тип

Стандарти-

Диференці-йований,

Стандартизо-

Унікальний,

Стандарти-

продукту,

зований,

висока, але не

ваний або

немає близьких

зований товар,

ступінь його

абсолютна

абсолютна

диференційо-

замінників

абсолютна

Повна

Покупець

ваний, різна

заміщення
Доступ-ність

Повна

І повна й неповна

І повна й
неповна

ринкової

повністю ін
формований

інформації
Умови

Дуже легкі,

Порівняно легкі

Наявність

Блоковано

Можливі

вступу в

перешкоди

істотних

технологічні й

галузь

відсутні

перешкод

інституційні
перешкоди

0

0,35 – 0,5

0,6-6,8

1,0

1,0 у покупця

Характер

Відсутність

Відсутність

Прагнення до

Відсутність

Відсутність

взаємодії

стратегічної

стратегічної

стратегічної

стратегічної

стратегічної

продавців

координації

координації

взаємодії

координації

координації

Ціна

Р = МС=LACmin

P = LAC

Залежить від

P=P(1+ 1/Ed)

Договірна

Ступінь
ринкової
влади
продавців

типа конкуренції

рівноваги
Контроль

Відсутній

над ціною

Частковий, але в

Обмежений

досить вузьких

взаємозалежніст

рамках

ю, значний за

Значний

таємної змови
Ефектив-

Висока,

Втрати через

Втрати через

Неефективність

Залежить від

ність

P=

неповне

неповне

MC < P >

ступеня

MC= LACmin

завантаження

завантаження

LACmin

конкуренції

виробництва

виробництва

продавців і
інформо-ваності
покупців про
витрати

Нецінова
конкуренція

Відсутня

Значний наголос на

Дуже типова,

За допомогою

рекламу, товарні

особливо при

ПР

знаки, торгові

диференціації

марки

продукту

Відсутня

Спосіб

Удосконалю-

Оподаткування

Оподатку-вання

Встановлен-ня

Пряме

регулювання

вання ринкової

продукції й

надприбутку,

цін, обмеження

законодавче

ринку

інфраструк-тури

надприбутку

пряме

рівня прибутку,

регулювання

регулювання

розукрупнен-ня,
обкладання
надприбутку

Сільське

Роздрібна торгівля,

Виробництво

Місцеві під-

господар-ство

виробництво одягу,

сталі, автомо-

приємства

взуття

білів, сільгосп-

комунальної

інвентаря,

сфери, природні

побутових

монополії, ТНК

електропри-ладів

у сфері високих

Приклади

Ринок праці

технологій

Інститут обміну (купівля/продаж) протистоїть в ринковій економіці
інституту редистрибуції (перерозподілу). За своєю сутністю ринок являє собою
організовану та інституціоналізовану систему обміну. Як і редистрибуція, обмін
забезпечує

розподіл

економічному

функцій

способу

з

виробництва

господарювання,

окремих

заснованому

благ,
на

властивий
спеціалізації

господарюючих суб’єктів. В умовах домінування приватної власності такий
розподіл стає можливим лише за умови добровільного характеру, наявності
інтересу в окремих власників ресурсів і виробників економічних благ. На відміну
від редистрибуції (заснованій на ієрархічному підпорядкуванні Центру), обмін
будується

на

горизонтальних

зв’язках

між

рівноправними

економічними

суб’єктами, кожний з яких задовольняє свої власні інтереси.
Гроші як інституціональний елемент економічної системи опосередковують
рух благ і в адміністративно керованій, і в ринковій економічних системах. За
своєю інституціональною суттю гроші - формалізовані в узагальненому,
десуб’єктивованому, зрозумілому та прийнятному вигляді зобов’язання учасників
економічного процесу. В них фіксується соціальне визнання значущості і
затребуваності праці суб’єктів господарювання. В умовах традиційної та
адміністративно керованої економік гроші емітуються державою, яка повністю
контролює процес їх обігу, гарантує їх обмін за фіксованим курсом, зобов’язує

економічних суб’єктів використовувати їх у процесі господарської діяльності. В
ринковій економіці грошова систем набуває приватні риси. Хоч держава зберігає
за собою контроль за нею, але по-перше емісійні центри – національні банки
можуть переходити в приватні руки (Англійський банк, Федеральна резервна
система), по-друге, основну частку грошової маси у обігу становлять не емітовані
національними банками гроші, а кредитні гроші, емісію яких здійснюють
комерційні банки й інші фінансові установи. Стабільність грошової системи в
повній мірі перетворюється в результат довіри до неї з боку мікроекономічних
суб’єктів.
Інститут

прибутку

в

ринковій

економіці,

аналогічно

інституту

пропорційності в редистрибутивній, забезпечує дію механізму зворотного зв’язку,
дозволяє прогнозувати стан економічної системи. Він забезпечує відновлення,
виживання економічної системи, наявність і відтворення необхідного в умовах
уособленої приватної власності «страхового запасу» самостійного виробника.
Наявність суттєвого лага між часом включення економічних ресурсів у процес
виробництва і часом реалізації готових товарів викликає необхідність мати деякий
надлишок, що не лише дозволяє тимчасово залучати обігові кошти у виробничий
процес, а й забезпечує умови для підготовки до наступного виробничого циклу,
забезпечення розширення виробництва. Інститут прибутку й створює умови
виживання

й

відтворення

основних

учасників

економічного

процесу,

є

інструментом «страхування» приватних власників. Одночасно він забезпечує
мотивацію господарювання, його розширення. Саме наявність прибутку інформує
мікроекономічні суб’єкти про міру успішності їх діяльності, можливість ї
продовження, доцільність розширення.
Інститут «найманої праці» в ринковій економіці протистоїть інституту
«службової праці». Існування інституту «найманої праці» передбачає наявність у
суспільстві значної кількості потенційних робітників, які не мають власних
знарядь праці але мають певні навички та вміння, що дозволяють їм на певних
умовах і в певних період часу виконувати заздалегідь оговорені трудові функції а

також згоду на їх виконання. Інститут трудового найму передбачає наявність
механізму двосторонніх прав і обов’язків між роботодавцем та найманим
працівником. І якщо сам виробничий процес, зазвичай, передбачає наявність
ієрархічних зв’язків між ними, то умови найму, процес купівлі/продажу робочої
сили, як відносини пропозиції праці певної якості в обмін на матеріальну
винагороду, має горизонтальний характер, коли обидві сторони виступають
рівноправними

учасниками

згоди.

Інститут

конкуренції

на

ринку

праці

забезпечується, перш за усе, дією моделі неповної зайнятості, коли на ринку
робочої сили має місце певний її надлишок, «природній рівень безробіття».
Основною формою винагороди за найману працю є заробітна плата – грошова
компенсація найманому працівники від роботодавця, рівень якої залежить від
обсягу та ефективності трудової діяльності.
Базисні інститути ринкової економіки створюють умови для забезпечення
успішної діяльності мікроекономічних суб’єктів, від їх взаємоузгодженості в
значній мірі залежить успіх економічних перетворень та конкурентоспроможність
національної економіки в цілому.

