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Ключові слова: світова фінансова криза, інституції, інституційне середовище, еволюція, еволюційний
розвиток, економічна система, антикризове регулювання.
ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Інституції розглядаються провідними сучасними вченими як правила гри в суспільстві, що спрямовують людську
взаємодію до досягнення певної мети [6]. З огляду на це
сучасна світова фінансова криза є для будь-якої країни, в
тому числі і для України, тим фактором, що визначає характер розвитку інституцій, тобто формує саме ті правила,
які дають можливість досягати вже дещо іншої, зміненої
внаслідок впливу кризи мети.
У цьому сенсі важливо визначити, якою має бути мета
функціонування економіки за умов впливу кризових явищ.
Найбільш логічним в цьому сенсі автор вважає формування
передумов, стимулів та інструментів, які сприяли б еволюційному розвиткові економіки. Такі стимули мають бути науково обгрунтованими і логічно розвивати теорію еволюційного розвитку суспільства.
Перелічені моменти, як і необхідність розгляду світової
фінансової кризи як чинника трансформаційних змін в економіці, етап, на якому мають відбуватись якісні зміни в інституційному середовищі, характерні для еволюційного розвитку і зумовлюють актуальність теми даної статті.
Мета наукових досліджень у межах даної статті полягає
в розвитку наукових поглядів стосовно розгляду світової
фінансової кризи як чинника еволюційних змін в економіці,
за умови формування ефективного інструментарію впливу на
розвиток економіки з боку інституційного середовища.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження інституціональної теорії в межах даної
роботи базувалось на аналізі наукового доробку останніх
десятиліть минулого — початку ХХІ ст., представленого роботами на стику економічної теорії, права, соціології, психології, політології таких авторів, як Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гелбрейт (так звані "старі" інстутиціоналісти) та
Д. Норт, Р. Коуз, Г. Мюрдаль, У. Істерлі, К. Менар, Ф. Бем,
В. Ойкен, Л. Тевено (неоінстутиціоналісти).
Автор даної роботи віддає перевагу поглядам неоінституціоналістів, логіка досліджень яких будується не від аналізу окремих випадків до узагальнень, а на базі єдиної економічної теорії, починаючи від загальних принципів неокласичної економічної теорії і до пояснення конкретних явищ
суспільного життя.
У контексті проблематики даної статі важливим є дослідження праць вчених школи еволюціоністів, представниками якої є Й. Шумпетер, А. Алчіян.

Інституційна теорія активно розвивається, що значною
мірою зумовлено намаганнями комплексного дослідження
складних економічних процесів в умовах всесвітньої глобалізації, поглиблення міжнародного поділу праці. В цьому
сенсі інституційна теорія є ефективним інструментом дослідження світових фінансових криз, які, на думку провідних
вчених (М. Туган-Барановский, А. Шпітгоф, Л. Поле, Й.
Шумпетер), є природною складовою економічного розвитку суспільства. Регулярні, закономірно повторювані кризи
є обов'язковою фазою еволюційного розвитку економічної
системи.
ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасній економічній теорії виникнення криз пов'язується з необхідністю вирішення системного конфлікту між
існуючою раніше системою, потенціал прогресивного розвитку якої майже вичерпався, та новою системою, елементи якої на еволюційно новому рівні зароджуються і підтверджують необхідність свого існування, наслідком чого є виникнення кризових явищ. З огляду на це кризи слід розглядати не лише як чинник, що створює суттєві проблеми економіки, але і як прогресивне явище, що сприяє еволюції економіки.
Автором даної роботи сформульовано концептуальну
схему дослідження проблеми забезпечення еволюційного
розвитку економіки в умовах світової фінансової кризи через формування ефективного інституційного середовища
(рис. 1).
Представлена схема висвітлює логіку дослідження порушеної в роботі проблеми.
Характеризуючи, як відзначено на схемі, взаємозв'язок
стійкого економічного зростання та еволюційного розвитку економіки, слід відзначити, що розвиток — це, перш за
все, незворотна зміна. В цьому сенсі абсолютно стійка система не здатна до еволюційного розвитку, бо вона пригнічує
будь-які відхилення від свого стану і за будь-якого втручання зовні чи прояву внутрішніх конфліктів повертається до
рівноваги [1].
Саме незворотність змін передбачає, що економічна
система під впливом зовнішнього середовища чи внутрішніх
системних протиріч здатна до переходу на якісно новий
рівень еволюційного розвитку, проте ці зміни за певних умов
можуть призвести й до деградації системи [9]. Отже, саме
умови визначають характер змін в економічній системі і за
певних умов в системі можуть виникнути як еволюційні, так
і руйнівні процеси [3]. Важливим в цьому сенсі є визначення
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системі, що, як доводить практика розвитку суспільства, є неможливим [3, 7].
На думку еволюціоністів, розви'(!)$"( $
ток економічної системи виражається
в розвитку системних зв'язків, відно'  
син та процесів, що, на думку автора
даної роботи, найбільше відповідає
порушеній в роботі проблематиці, в
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знову змінилися — як наслідок, виникають нові макро- й мікроекономічні,
Рис. 1. Концептуальна схема дослідження проблеми
соціальні й політичні зрушення, виявзабезпечення еволюційного розвитку економіки в умовах
ляються нові закономірності й тенсвітової фінансової кризи через формування ефективного
денції [2]. Виходячи із цього, нема сенінституційного середовища
су аналізувати примарну рівновагу, набагато важливішим є розуміння системформи та змісту, власне, тих умов, за яких мають виникнути них змін, їх характеру і спрямованості, аналіз факторів, що
визначають ці зміни, як і передбачає еволюційна теорія. Саме
процеси еволюційного впорядкування системи.
Автор даної роботи, з огляду на результати дослідження сприйняття і розуміння цих факторів впливу дозволить знайтеоретичної бази інституційної теорії, вважає, що такі умови ти адекватні механізми впливу на інституційне середовище.
Рушійною силою еволюції економічної системи її розформуються, в першу чергу, інституційним середовищем.
Доказом цього є те, що Д. Норт, лауреат Нобелевської премії, витку служать перманентні порушення стабільності цієї ситрактуючи положення інституційної теорії, вважає, що інсти- стеми внаслідок нерівномірності розвитку окремих її елетуції — це системи соціальних правил, до яких включаються ментів і відносин усередині системи. Значного впливу в цьонорми поведінки, юридичні й формальні правила. Він вважає, му сенсі завдають невідповідності темпів і напрямів процесів
що інституції впливають на функціонування економіки через розвитку, що відбуваються як в самій системі, так і у зовнідію на витрати обміну виробництва, визначаючи розмір сус- шньому середовищі.
Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що
пільних витрат, в першу чергу трансформаційних, які складаються із витрат виробничих чинників (праці, капіталу, землі), якщо прийняти концепцію ефективності економіки за умов
її еволюційного розвитку як основну точку відліку, то зализалучених для зміни технологій та предметів [6].
Проте, трансформуватись можуть не лише технології, але шаться важливі причини для адаптації інституційного серей власне інституції. Як відзначає Д. Норт, "функція офіційних довища до умов світової фінансової кризи з метою забезправил — підтримка не всіх, а лише певних видів обміну", на- печення еволюційного розвитку економіки (рис. 2).
Залежно від конкретних історичних умов, економічного
приклад, в США "закони про патенти і торговельні таємниці
були спрямовані на підвищення витрат на ті види обміну, котрі, становища країни, стану світової й національної економічної
системи змінюються завдання, форми й методи здійснення
як вважалось, перешкоджатимуть інноваціям".
Механізм розвитку інститутів передбачає пристосуван- економічної політики, спрямованої на зменшення наслідків
ня поведінки, способу мислення людей до зміни умов роз- впливу кризових явищ та стимулювання еволюційного розвитку економіки під впливом кризових явищ, внаслідок чого витку економіки через зміну інституційного середовища.
В одних випадках концентруються зусилля на подоланні
сама сутність трансформаційного процесу в умовах світової фінансової кризи визначається як процес еволюційних наслідків світової фінансової кризи, в інших — на посиленні
економічного зростання, скороченні й зменшенні економіінституційних змін [8].
Звертаючись до теорії еволюційної економіки, слід відзна- чного спаду тощо. Форми й методи антикризового регулючити, що провідні вчені-еволюціоністи в першу чергу вивчають вання визначаються чинним антикризовим законодавством,
економічну систему в динаміці, аналізуючи фактори та проце- нормативно-правовими актами органів державної влади, що,
си, що визначають розвиток економічної системи, на відміну зрештою, і визначає стан інституційного середовища на конвід представників класичної та неокласичної шкіл, основний кретний момент часу, в тому числі на момент фінансової екопредмет досліджень яких — пошук рівноваги в економічній номічної кризи.
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У розпорядженні органів антикризового 
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умовах світової фінансової кризи [5, 9]:
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— установи, що контролюють виконання
вимог законодавства (наприклад, антимонопольний комітет, комітет по контролю за цінаРис. 2. Необхідність адаптації інституційного
ми);
середовища
до умов світової фінансової кризи з метою
— проведення монетарної й боргової ползабезпечення еволюційного розвитку економіки України
ітики (регулювання фінансових інститутів).
Стосовно форм і методів дій в умовах
як наслідок спаду в економіці в їх взаємозумовленості, взаєсвітової фінансової кризи, існує взаємозв'язок між харак- мозв'язку, орієнтуючись на необхідність формування наутером кризової ситуації і способами подолання негативних кових рішень, які сприяли б зменшенню негативних проявів
наслідків цієї ситуації. Протягом всієї історії світової еконо- кризових явищ та актуалізації можливостей для посилення
міки антикризові перетворення здійснювалися тоді, коли динаміки еволюційного розвитку економіки внаслідок ефеккриза вже наступила де-факто, а її причини й наслідки на- тивної діяльності на державному, міждержавному та глолежною мірою себе виявили. У цьому зв'язку антикризові бальному рівні до та під час кризи.
заходи, незалежно від їхньої ефективності, були спрямовані
Світова фінансової криза в цьому контексті виступає як
лише на подолання наслідків кризи, але не на зменшення її чинник еволюційних змін в економіці й потребує, як аргузагострення і аж ніяк не на формування передумов виходу ментовано в даній статті, формування ефективного інструна траєкторію сталого еволюційного розвитку через ефек- ментарію впливу на еволюційний розвиток економіки з боку
тивні дії під час та після кризи [9].
інституційного середовища. Тобто саме вплив на інституцНа сьогоднішній день завдання органів регулювання не ійне середовище до, під час та після виходу з кризи з застоповинне більше зводитися до розробки й реалізації заходів, суванням адекватного ситуації інструментарію є передумощо сприяють подоланню кризової ситуації і її наслідків. вою переходу на новий, еволюційний рівень розвитку внасПроведення в життя концепції стійкого еволюційного роз- лідок подолання кризових явищ.
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