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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Анотація: У даній статті досліджено історію визначення та становлення категорій «інституціона-

льне середовище», «інституціональна структура», «інституціональні чинники». Визначено основні складові 

інституціонального середовища та іх вплив на сталий розвиток. За допомогою попередніх теоретичних дослі-

джень та встановлених стверджень категорії сталого розвитку, сформовано уніфіковане визначення інсти-

туціонального середовища сталого розвитку. 
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

 
Abstract:  
Problem definition. The primary objective of this work is to describe determination of the incorporated 

category institutional environment of sustainable development and to define her basic constituents. 

Research results. In history research of economic sciences was carried out many fundamental openings and 

statements concerning a institutional study of theory and institutional environment. From other side of research of con-

stancy occupy in economic literature and supervisions also a ponderable enough value. However, the empiricist data of 

two researche  directions is low studied and described in literature. The study of institutional environment of sustaina-

ble development will enable more wider to understand the problem of constancy, find the factors of her influence and 

find the ways of effective increase. 

Conclusions. Taking into account foregoing and previous theoretical researches of becoming the sustainable 

development category, by us compatible determination of institutional environment of steady development, which is the 

aggregate of formal laws, rules and procedures and informal agreements, customs and norms, which predetermine pos-

sibilities and form limitation in socio-economic activity and conduct of the systems and institutes, which are sent to 

strengthening of competitive edges, achievement on the basis of technological innovations, providing of possibility for 

assortment increasing of products and services, productive cost cutting, and also ability to resist to the internal and 

external economic, social, ecological, natural and climatic, financial factors, was formed, to adapt oneself to the varia-

ble terms of production, keeping or improving an initial equilibrium.  

The state here is the special form of organization of society, which forms laws, governed and procedures and 

submits them, will realize them by means of the institutes. 

Key words: Institutional environment, institutional structure, sustainable development, institute, government 

policy, economy. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап 

розвитку економічної науки підтверджує 

значну заінтересованість до інституційних 

основ функціонування економіки. Широке 

поширення інституційної економіки обумо-

влене тим, що вона бере до уваги реально 

існуючі умови розвитку суб'єктів економіки 

в ринковому середовищі. 

Актуальність даної теми обумовлена ви-

разним проявом неоднорідності українсько-

го економічного простору, що характеризу-

ється, у тому числі, і залежністю від траєк-
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торії попереднього розвитку. Це підтвер-

джується появою нових і нових векторів ін-

ституційного середовища постіндустріаль-

ного інформаційного суспільства і пов'язано 

з потребою інтеграції методологічних прин-

ципів інституційно-еволюційного підходу з 

іншими парадигмами, підставами аналізу 

інституційної динаміки і вироблення інтег-

раційної еволюційної теорії, які слугують 

принципом сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Серед вчених, що вивчали та досліджу-

вали теорію інституціоналізму та інституці-

онального середовища слід виділити Уіль-

ямсона О., Нуреева P.M., Вольчика В. В., 

Кирдину С.Г., Загорського О.М., Немчен- 

ко Г.И., Токаревой Е.Ю., Жука В.М., Кисе-

лева С.В., Ухача В.З., Шпикуляка О.Г., Тка-

чука В.А. та інших. 

Формулювання цілей статті. В історії 

дослідження економічних наук здійснено 

багато фундаментальних відкриттів і наве-

дено тверджень з приводу вивчення інсти-

туціональної теорії та інституціонального 

середовища. З іншого боку, дослідження 

сталості займають в економічній літературі і 

спостереженнях теж достатньо вагоме зна-

чення. Проте, емпірика даних двох напрямів 

досліджень мало вивчена і викладена у нау-

ковій літературі. Вивчення інституціональ-

ного середовища сталого розвитку дасть 

змогу більш широко зрозуміти проблему 

сталості, знайти фактори її впливу та визна-

чити шляхи підвищення результативності. 

Головна мета статті – охарактеризувати 

визначення об’єднаної категорії інституціо-

нальне середовище сталого розвитку та ви-

значити основні її складові. 

Виклад основного матеріалу. В еконо-

мічній літературі зустрічається ряд визна-

чень, які характеризують сукупність форма-

льних і неформальних норм і правил, що ре-

гулюють діяльність різних економічних і 

соціальних суб'єктів – «інституціональне 

середовище», «інституціональна структура», 

«інституціональні чинники» та ін. 

Загальне визначення інституціонального 

середовища дає О. Уильямсон – це сукуп-

ність основних політичних, соціальних і 

правових норм, які утворюють базис для ви-

робництва, обміну і споживання, [1, с. 21]. 

Р. М. Нуреев та інші науковці відмічають, 

що інституціональне середовище або «пра-

вила гри» створюють рамки, в яких відбува-

ється взаємодія між господарюючими суб'-

єктами в ринковій економіці. Держава ство-

рює значну частину таких правил гри, а са-

ме, формальні правила гри (чи формальні 

інститути) – закріплені законодавчо або ін-

структивно нормами і правилами, що регла-

ментують діяльність приватних і юридичних 

осіб. Іншим елементом інституціонального 

середовища є неформальні правила гри (чи 

неформальні інститути) – звичаї, традиції, 

стереотипи поведінки, ціннісні установки [2, 

с. 458].  

Виходячи з передумови, що інституціо-

нальне середовище не є простим набором 

відповідних інститутів і, характеризуючи 

роль інституціонального середовища,  

В.В. Вольчик виділяє, що основний напрям 

розвитку системи, а також ті орієнтири, на 

основі яких відбувається формування і від-

бір найбільш ефективних економічних і со-

ціальних інститутів [3, с. 129]. 

Трактування інституціонального середо-

вища, як єдність формальних і неформаль-

них інститутів передбачає необхідність ура-

хування відмінностей між цими двома ти-

пами «правил гри». В цілях нашого дослі-

дження представляють інтерес наступні від-

мінності формальних і неформальних інсти-

тутів: 

Неформальні інститути складаються спо-

нтанно шляхом еволюційного відбору і ви-

никають з інформації, що передається за до-

помогою соціальних механізмів, у більшості 

випадків, є тією частиною спадщини, яка 

називається культурою. Формальні інститу-

ти виникають, як правило, на базі існуючих 

неформальних правил або привносяться ззо-

вні. 

Виконання формальних правил гри підт-

римується правовими і адміністративними 

гарантіями, а неформальні інститути мають 

неправові форми захисту (мораль, етика і 

тому подібне). 

Створення формальних інститутів завжди 

пов'язане з конкретними фінансовими ви-

тратами, неформальні інститути сприйма-

ються як безкоштовні. 

Для здійснення функцій формальних ін-

ститутів необхідні спеціально створені ор-

ганізації, неформальні ж функціонують на 
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основі внутрішніх стандартів поведінки або 

соціально санкціонованих норм поведінки 

[3, с. 129; 2, с. 458]. 

Для нашого дослідження представляє ін-

терес методологічний підхід С.Г. Кирдиної, 

яка вводить такі поняття, як «базовий інсти-

тут», «інституціональна форма» і «інститу-

ціональна матриця». Поняття «базовий ін-

ститут» характеризує історично стійкі, інва-

ріантні по відношенню до дій окремих дійо-

вих осіб, соціальні стосунки, що постійно 

відтворюються на практиці та мають визна-

чальний характер для майбутнього розвитку 

суспільства. На відміну від базових інститу-

тів, інституціональні форми більш мобільні і 

мінливі та є прямим або опосередкованим 

зовнішнім вираженням базових інститутів. 

До інституціональних форм можна віднести 

законодавчі акти, системи організації праці, 

форми господарських зв'язків, політичні 

процедури і тому подібне [4, с. 83]. 

Інституціональна матриця суспільства 

означає первинну модель базових інститу-

тів, тобто пов'язаних між собою економіч-

них, політичних і ідеологічних інститутів, 

що знаходяться у взаємно однозначній від-

повідності. Це комплекс інститутів, який 

сформувався природним чином, забезпечує 

виживання громадян держави в тих зовніш-

ніх умовах, в яких вони виявилися. Усі на-

ступні інституціональні структури відтво-

рюють і розвивають первинну модель, суть 

якої зберігається [4, с. 86]. 

Аналізуючи історично стійкі сукупності 

інститутів, С. Г. Кирдина виділяє два типи 

інституціональних матриць (X та Y матри-

ці). На основі цих досліджень можна зроби-

ти висновок, що в Україні домінує Х-

матриця, для якої характерний наступний 

набір базових інститутів (рис. 1). З нашої 

точки зору, поняття інституціональної мат-

риці означає принципову неможливість кар-

динальної зміни однієї з інститутів без зміни 

усіх інших в цій системі. Введення поняття 

базових інститутів дозволяє відокремлювати 

постійні структури інституціонального се-

редовища від її зовнішнього "поверхневого" 

шару [4, с. 83]. 

Термін «інституціональна структура» за-

стосовується іншими дослідниками для ха-

рактеристики конкретного набору інститу-

тів. В економічній літературі поняття «ін-

ституційна структура» має безліч тракту-

вань. Часто не визначається різниця між де-

фініціями «інституційна структура» та «ін-

ституційне середовище». Уільямсон наво-

дить найбільш загальне її визначення: «Це 

основні політичні, соціальні та правові нор-

ми, які є базою для виробництва, обміну та 

споживання» [1, c. 20]. Але наявність деяких 

властивих спонтанному ринковому порядку 

інститутів ще не є достатньою умовою для 

становлення ринкової інституційної струк-

тури. Наприклад, створення правової бази 

для приватної власності не означає, що вона 

дійсно може функціонувати в економіці як 

ринковий інститут. 

О.М. Загурський, характеризуючи інсти-

туціональну структуру села в перехідний 

період, відмічає, що коректне розуміння 

процесів соціально-економічних перетво-

рень в АПК і сільській місцевості можливо 

тільки з урахуванням змін характеру місце-

вого самоврядування, соціальної ролі і еко-

номічної значущості сільських домогоспо-

дарств і колективних господарств, а також 

появою нових господарюючих суб'єктів [5]. 

У складі інституціональної структури автор 

виділяє наступні інститути: 

сільська адміністрація: місцеве самовряду-

вання, землеволодіння і землекористування, 

забудова і планування, інженерні і соціальні 

інфраструктури, соціальне обслуговування; 

нові інститути громадянського суспільства: 

цивільна активність, соціальне обслуговуван-

ня; 

селянське господарство: сім'я, землеволо-

діння і землекористування, дрібнотоварне ви-

робництво, сімейне споживання, сільське сус-

пільство; 

інфраструктура ринку: оборот і ринок зем-

лі, ринок сільськогосподарської продукції, 

комерційний кредит, дослідження, інформація 

і впровадження; 

сільськогосподарські товаровиробники 

(великі товарні виробники, сільськогосподар-

ські кооперативи, фермери, інші виробники): 

виробництво і реалізація сільськогосподарсь-

кої продукції, землекористування і землево-

лодіння, обслуговування домогосподарств [5]. 
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Рис. 1. Базові інститути Х-матриці 

Складено по: [4, с. 92-93] 

 

На основі робіт В. Ванберга, О. Вілья-

мсона, О.М. Загурського, С. Г. Кирдиної,  

Г. А. Краюхина, Г. И. Немченко, Е.Ю. Тока-

ревої, нами запропоновано наступний склад 

інституціонального середовища, в якому 

здійснюється діяльність усіх дійових осіб по 

стійкому розвитку сільських територій Ук-

раїни (рис. 2). 
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Рис. 2. Інституціональне середовище сталого розвитку 

Складено по: [6; 7; дослідження автора]. 

 

Базові інститути сталого розвитку пред-

ставлені загальними інститутами редистри-

бутивної економіки: інститут редистрибуції, 

умовна верховна влада, інститут кооперації і 

інститут суспільної праці, адміністративна 

побудова держави і ряд інших інститутів [8, 

c. 38]. Як зазначалось, наявність інституціо-

нальної матриці означає принципову немо-

жливість кардинальної зміни одного з базо-

вих інститутів без зміни усіх інших в цій си-

стемі. 

У той же час, ефективність функціонуван-

ня матриці безпосередньо залежить від впли-

ву і стану інших інституціональних чинників, 

які змінюються: законодавчі акти, системи 

організації праці, форми господарських зв'яз-

ків, політичні процедури й інші. Таким чи-

ном, кардинальна зміна одного з базових ін-

Конституція, зако-

ни, інші нормативні 

акти 

Інформаційна підт-

римка 

Освіта та наука, 

підвищення квалі-

фікації 

Соціальні прави-

ла 

Особисті прави-

ла 

Корпоративні 

правила 

Правила і норми 

Неформальні 

правила 

Правила поведінки, що 

передаються генетично 

Правила, що здобува-

ються та передаються 

через культуру 

Формальні правила 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Базові інститути 

Інститут приватної вла-

снотсті 

Інститут місцевого са-

моврядування 

Інститут сім’ї 

Інститут унітарного по-

літичного складу держа-

ви 

Інститут кооперації 

Інститут редистрибуції 

Організації 

Оргацізації, що вико-

нують функції законот-

ворчості 

Верховна Рада, Регіона-

льні Ради 

Оргацізації, що забез-

печують виконання 

Органи державної вла-

ди 

Організації, що забез-

печують судову владу 
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ститутів неможлива без перетворення усіх 

інших в цій системі. 

У сучасній економічній літературі найпов-

ніше розглянуті особливості, принципи і ме-

ханізми розвитку інституту приватної влас-

ності, трансформації основних організаційно-

правових форм. Окремі роботи присвячені 

дослідженню інституту прав власності на зе-

мельні ресурси [9], розвитку аграрної еконо-

міки в інституціональному середовищі регіо-

ну [10, с. 45]. Проте значна частина дослі-

джень торкається формальної складової ін-

ституціонального середовища – чинних нор-

мативно-правових актів, механізмів держав-

ної підтримки, заходів соціальної підтримки 

сільського населення, розвитку інституту мі-

сцевого самоврядування й ряду інших. 

У той же час, позитивні перетворення в 

інституціональному середовищі можливі і 

без кардинальної зміни базових інститутів, 

за допомогою трансформації окремих чин-

ників, які змінити досить легко. До них від-

носяться інституціональні чинники, пов'яза-

ні з управлінням, регулюванням окремих 

сфер, областей, економічних і громадських 

стосунків, що включають науково-технічні, 

фінансові, інвестиційні, соціальні чинники і 

заходи з поліпшення управління, перетво-

рення інститутів (правил, норм, встанов-

лень) управління цими сферами, об'єктів уп-

равління. На нашу думку, саме інституціо-

нальні чинники на сучасному етапі висту-

пають рушійною силою сталого розвитку. 

Висновки. З урахуванням вищевикладено-

го та попередніх теоретичних досліджень 

становлення категорії сталого розвитку [11], 

нами було сформовано уніфіковане визна-

чення інституціонального середовища стало-

го розвитку, що є сукупністю формальних 

законів, правил і процедур і неформальних 

угод, звичаїв і норм, які зумовлюють можли-

вості і формують обмеження в соціально-

економічній діяльності і поведінці систем і 

інститутів, що спрямовані на зміцнення кон-

курентних переваг, досягнення на основі 

технологічних інновацій, забезпечення мо-

жливості збільшення асортименту продукції 

та послуг, зниження виробничих витрат, а 

також здатність протистояти внутрішнім і 

зовнішнім економічним, соціальним, еколо-

гічним, природно-кліматичним, фінансовим 

чинникам, адаптуватися до змінних умов 

виробництва, зберігаючи або покращуючи 

початкову рівновагу. Держава при цьому є 

особливою формою організації суспільства, 

яка формує закони, правила і процедури і їм 

же підпорядковується, реалізує їх за допомо-

гою своїх інститутів. 

Найбільш важливими інституціональними 

чинниками при переході до сталого розвитку, 

на наш погляд, є: 

законодавче і нормативно-правове забез-

печення сталого розвитку, яке регулює меха-

нізм реалізації державної підтримки; 

система інформаційної підтримки ухва-

лення управлінських рішень на всіх рівнях. 

Недостатність механізму організації моніто-

рингу розвитку і ефективності використання 

бюджетних коштів призводить до ухвалення 

управлінських рішень, які не сприяють роз-

витку; 

залучення населення до процесу плану-

вання і реалізації програм сталого розвитку 

територій значно підвищує ефективність реа-

лізації цих програм; 

пропаганда не лише концепції сталого роз-

витку, але і шанобливого ставлення до праці і 

способу життя; 

підвищення кваліфікації адміністративних 

працівників в цілях забезпечення переходу до 

сталого розвитку. 

Інституціональні чинники схильні до 

більш швидкої зміни і тому це вимагає часу і 

зусиль з боку держави. 
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