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Постановка проблеми. Критичний аналіз стану економіки України сприяє дедалі 
більшому розумінню взаємозалежності та взаємовпливу інституціонального простору та 
держави щодо розвитку корпоративного сектору. Усвідомлення необхідності державного 
регулювання у цій сфері проявляється у виробленні адекватної інституціональної політи-
ки, виходячи з характеру суспільно-економічних відносин, взаємозв’язку напрямів еко-
номічної, промислової, соціальної політик держави. Оптимальність рішень учасників 
ринку визначається безпосереднім оцінюванням дієвості інституціонального середовища 
щодо стратегії свого розвитку. Проте наростання ентропії, пов’язаної з асиметрією до-
ступу та повноти інформації, слабкою інформатизації суспільства та відкритістю еко-
номіки, збільшує невизначеність і робить державну політику недосконалою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та прикладні аспекти 
державного регулювання корпоративного сектору економіки України висвітлені у нау-
кових працях провідних вітчизняних учених В. Бакуменнка, М. Бутка, В. Гейця, 
О. Дація, В. Демент’єва, Я. Жаліло, О. Кондрашова, М. Корецького, М. Латиніна та ін-
ших науковців. Однак питання щодо оцінювання ефективності запровадження інститу-
ціональних змін з погляду державного регулювання та прогнозованості розвитку еко-
номічних суб’єктів залишається відкритим.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Переоцінка завдань 
державного регулювання та їх значення для економічного розвитку відображає широ-
кий спектр об’єктивних процесів глобального розвитку. Аналіз досягнень країн, які 
ефективно розвиваються, показав “… загальне, що об’єднує всі ринкові економіки, це 
не режим власності, механізм ціноутворення чи структура ринків, а перш за все, – 
ефективна держава. …Головна загроза економічної безпеки для національних економік 
це – неефективна держава і система взаємодії держави і бізнесу” [1, с. 7].  
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Розглядаючи державу як функціональну організацію, яка здатна виробляти суспільно 
корисні блага (закони, інститути, механізми, процедури їх впровадження та дотримання у 
всі сфери життєдіяльності суспільства), які не можуть бути запропоновані приватною еко-
номікою на основі самоокупності, виникає питання ефективності державного регулювання 
та його оцінювання, особливо у ситуаціях виникнення відомих “відмов” ринку. Плідність 
державних рішень полягає у здатності органів влади виробляти та реалізовувати інститу-
ціональні зміни, керуючись методичними підходами у визначенні доцільності їх запро-
вадження. Проте відсутність критеріїв ефективності у питаннях вдосконалення інституціо-
нального середовища пов’язано зі складністю оцінювання зміни стану його складових, 
ефективності та дієвості державних програмних заходів, а також їх зв’язку з сукупними 
витратами суб’єктів впровадження – як держави, так і компаній, які потребують оцінюван-
ня ефективність державного регулювання та виконання програм розвитку [2-4]. 

Мета статті – запропонувати теоретико-методологічні підходи до оцінювання 
ефективності інституціональних змін державного регулювання, направлених на розви-
ток корпоративного сектору економіки та формування нової інституціональної політи-
ки у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність надання державою суспільних благ та 
її можливості дієвого впливу на формування стратегії економічного розвитку потребу-
ють ефективного виконання функцій регулювання та координації, виконання яких 
пов’язано з витратами на їх реалізацію. Прагнення і готовність економічних суб’єктів, 
рівно як і держави, нести ці витрати залежить від гостроти потреби, критичності ситу-
ації та проблем розвитку, а також рівня ефективності реалізації державних рішень. 
Останнє є стрижневим питанням будь-якої організації, яка прагне досягти встановленої 
мети. Ефективність господарювання визначається не стільки факторами внутрішнього 
середовища економічних суб’єктів, скільки зовнішнім їх оточенням, що формується під 
впливом державного управління. Яким би чином організації та підприємства не нама-
галися досягти успіху, їх результативність залежатиме від ефективності інституціо-
нального середовища та взаємодії держави з економічними суб’єктами і суспільством.  

Державну діяльність з питань запровадження інституціональних змін пропонується 
аналізувати, відштовхуючись від підсумкових положень економічного аналізу та мето-
дології державного управління, які зводяться до оцінювання державних програмних 
заходів, направлених на максимізацію суспільної корисності. 

Аналіз та оцінювання ефективності державних рішень з питань запровадження про-
грамних заходів (програм) щодо покращення інституціонального середовища розвитку 
корпоративних структур згідно з критеріями ефективності передбачає: 

 аналіз соціально-економічного розвитку корпорацій за попередній період з 
визначенням характеру проблем розвитку галузі та її інфраструктури; 

 виявлення проблем, що вимагають інституціональних змін; 
 оцінювання рівня забезпеченості виконання заходів з реалізації інституціональ-

них змін організаційними, фінансовими, інформаційними, кадровими та іншими вида-
ми ресурсів; 

 аналіз результатів і наслідків впливу інституціональних змін на розвиток корпо-
рацій та доцільності використання форм, методів і процедур їх запровадження; 

  аналіз результатів, наслідків впливу інституціональних змін на суміжні галузі та 
сфери діяльності корпорацій. 

Аналіз практики розвитку національних корпорації припускає необхідність реалізації 
програмних заходів щодо покращення інституціонального середовища, пов’язані з: 

 реформування відносин власності; 
 спрощенням системи реєстрації, звітності юридичних осіб; 
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 спрощенням системи дозвільних і узгоджувальних процедур; 
 зниженням бюрократичних бар’єрів; 
 реформуванням фінансової системи; 
 реформуванням законодавчої бази у сфері контролю і нагляду за діяльністю 

корпорацій; 
 реформуванням кредитно-фінансової системи; 
 розвитком конкуренції та створення єдиних умов функціонування економічних 

суб’єктів незалежно від форми власності. 
Наведений перелік напрямів державного регулювання, що потребують інституціо-

нальних змін, не є вичерпними і відображає тільки деякі аспекти розвитку економічних 
суб’єктів, проблеми яких держава може і повинна розв’язувати. 

Ефективність інституціональних змін пропонується оцінювати за такими ознаками, як:  
– компліментарність (відповідно до потреб не тільки зацікавлених суб’єктів, а й 

тих, чиї цілі напряму не пов’язані зі стратегію розвитку корпорацій); 
– ціледосяжність (щодо правового, ресурсного, інформаційного забезпечення програм-

них заходів згідно з потребами і цінностями суспільства на конкретному етапі розвитку); 
– сприйняття логіки змін (погодженість цілей та інтересів суб’єктів, на які направ-

лені зміни, їх мотиваційні аспекти, синергійний ефект, прийняття рівня витрат і ри-
зиків, очікуваного рівня окупності). 

Отже, ефективність програмних заходів щодо впровадження інституціональних змін 
розвитку корпорацій мають вироблятись комплексно, відповідно до встановлених ви-
мог і критеріїв ефективності (часу, фінансових, трудових, або інших видів ресурсів), а 
реалізовуватись за такими чинниками ефективності: 

– конкретизація мети інституціональних змін, виконання завдань якої можуть 
змінюватись у процесі її досягнення; 

– узгодженість мотивів, інтересів і прагнень зацікавленого кола суб’єктів, які 
надають свободу у прийнятті рішень та маневреності у використанні ресурсів; 

– координація, контроль та відповідальність за процесом реалізації з боку держа-
ви, суб’єктів, на які направлені зміни і громадських організацій, що дозволяє мак-
симізувати результативність поставленої мети; 

– оптимізація мережі (структури) суб’єктів, що займаються реалізацією програм-
них заходів; 

– інформатизація та відкритість процесу реалізації програмних заходів, що дозво-
ляє своєчасно контролювати, виправляти недоліки, захищати права, ресурси та життєво 
необхідні умови суспільного відтворення. 

Викладене дозволяє закласти основні принципи формування ефективності інститу-
ціональних змін щодо удосконалення інституціонального простору функціонування 
корпорацій з погляду державного регулювання та формування політики їх розвитку, а 
саме: доцільності, компліментарності, обґрунтованості, ціледосяжності, легітимності, 
транспарентності, контрольованості, організаційної структуризації, врахування гео-
політичного та глобалізаційного впливу [5]. 

Розвиток корпорації дуже часто пов’язують зі зміною параметрів інституціонально-
го середовища їх функціонування, яке формує держава через систему нормативно-
правових обмежень. При цьому розвиток розуміється як максимізація обсягів вироб-
ництва за умови повного використання наявних в економіці ресурсів, що, здебільшого, 
розглядається за допомогою кривої виробничих можливостей, що не зовсім адекватно 
відображає зміну розвитку та процесів його набуття (рис.).  

Здатність до вироблення конкурентоспроможної продукції/послуг є передумовою для 
економічного зростання, а сам розвиток пов’язаний з якісними змінами інститутів та інсти-
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туцій суспільного відтворення. На цей методологічний аспект вказував Т. Еггертссон, 
розглядаючи криві відтворювального виробничого процесу товарів і послуг у порівнянні з 
кривими трансакційних і соціальних можливостей щодо меж ефективності використання 
ресурсів [6]. Дослідник довів, що економічні суб’єкти функціонують у межах третьої – 
соціальної кривої через те, що їх розвиток стримується трансакційними витратами. Політич-
ні та соціальні структури, конкуруючи між собою за перерозподіл суспільних благ, 
пов’язаних з неповнотою та дефіцитом інформаційного забезпечення, не завжди здатні ство-
рювати адекватні умови для максимізації обсягів виробництва і теж несуть трансакційні вит-
рати. Така ситуація обумовлює розбіжності інтересів учасників ринку, обмеження у доступі 
до інформації, неоптимальну структуру інститутів, які стримують економічний розвиток, а 
за умови виникнення криз і відсутності якісних інститутів – гальмують і викривлюють його.  

 
Рис. Графічна інтерпретація вектора розвитку інституціонального середовища у контексті кривих 

можливостей за Т. Еггертссоном: 1 – межа соціальних можливостей; 2 – межа трансакційних  
можливостей; 3 – межа виробничих можливостей 

Діяльність корпорацій ґрунтується на максимізації можливого економічного або 
будь-якого іншого позитивного ефекту, пристосовуючись до певного інституціонально-
го устрою. При цьому і держава, і корпорації виступають суб’єктами, що активізують 
створення необхідних інститутів для здійснення взаємодії щодо отримання різного ро-
ду ефектів (преференцій). Чим більша компліментарність інститутів і механізмів, що 
використовуються у діяльності цих суб’єктів, тим більш динамічним є їх розвиток, тим 
темпи зростання – вищі. Динаміка процесу великою мірою впливає на формування 
конкурентоспроможності і використання потенціалу розвитку корпорацій. Тому, удос-
коналюючи інституціональне середовища, держава спроможна цілеспрямовано вплива-
ти на вектор розвитку корпорацій та стимулювати їх саморозвиток, що висуває певні 
вимоги до подальших інституціональних змін, пов’язаних з удосконаленням інститу-
ціонального середовища. За таких обставин крива трансакційних витрат прямує до гра-
ничних виробничих можливостей, а соціальних – до трансакційних. Саме на цьому 
ґрунтується теза Т. Еггертссона про можливість швидкого наближення країн з нерозви-
неною економічною системою до економічно розвинених завдяки удосконаленню ін-
ституціонального устрою та більш якісному інституціональному перетворенню: криві 
трансакційних і виробничих можливостей порівняно близькі (трансакційні витрати – 
низькі), а крива соціальних можливостей наблизиться до трансакційних можливостей, 
характерних для певного етапу організаційно-технічного розвитку економіки. 

Отже, інституціональні зміни нерозривно пов’язані з державною політикою та стра-
тегіями розвитком компаній. Тому проблеми, що перешкоджають удосконаленню ін-
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ституціонального середовища, мають буди забезпечені не тільки механізмами реалізації 
державної інституціональної політики, а й механізмами її вироблення. 

Через значну специфічність інституціональних змін (високу невизначеність, ризик 
недосконалості, ризику незавершеності тощо, пов’язаних з неповнотою та різним сту-
пенем понятійного сприйняття інформації) для цього етапу розвитку держави та еко-
номічної системи можна обговорювати тільки порівняльну ефективність інституціо-
нальних заходів чи інституціональної політики держави. Загальним критерієм 
ефективності інституціональних змін постає зміна поведінки економічних суб’єктів і 
руйнування відомих інституціональних “пасток” [7; 8]. 

Розуміючи деструктивний вплив інституціональних “пасток” на ефективність 
діяльності корпорацій, В. М. Полтерович підкреслює, що “вихід з інституціональних 
“пасток” може стати ймовірним, якщо економіка починає швидко зростати, наприклад, 
унаслідок технологічних змін, покращення умов міжнародної торгівлі або успішної 
економічної політики. У такому разі для частини корпорацій інвестування у вироб-
ництво має стати найкращою прерогативою, ніж вкладання засобів у присвоєння ренти. 
Притік інвестицій підтримує процес нарощування виробничих потужностей, інститу-
ціональний клімат поліпшується, отже, наступна когорта інвесторів вже переключаєть-
ся на фінансування виробництва. Результатом має стати повне уникнення інституціо-
нальних “пасток”. Економічне зростання, зниження трансакційних витрат “правильної” 
поведінки сприяє удосконаленню інститутів, які сприяють зростанню. Цей висновок 
підтверджується як економічними дослідженнями, так і теоретичним результатом” [7, 
с. 126]. Не тільки покращення інституціонального середовища сприяє економічному 
зростанню, але й динаміка розвитку – удосконаленню інститутів [9]. 

Прихильники інституціональної доктрини більше акцентують увагу на динаміці інсти-
туціональних змін та джерелах їх рушійної сили. “Причини інституціональних змін – 
прагнення суб’єктів зменшити трансакційні витрати інституційної системи; створити нові 
соціальні ролі та адміністративні позиції; створити та закріпити “правила гри” у нових та 
оновлених видах діяльності, зокрема, забезпечити вироблення та формування нової 
політики, яка відповідає обставинам, що змінилися. У зв’язку з цим багато авторів вважа-
ють, що головною рушійною силою інституціональних змін є попит на інститути” [7, 
с. 67]. Ключовим моментом під час вибору напряму інституційних змін є співвідношення 
(1) [7, с. 122]. Суб’єкт прагне до зміни інституту А на інститут В, якщо виконується умова: 

TrCtUtd
Т

О
  )1( , (1) 

де Т – горизонт планування; 
TrC – очікувані трансакційні витрати – втрати корисності у процесі заміни одного 

інституту іншим; 
δUt – приріст корисності у результаті заміни інститутів (інституціональні витрати 

від використання інституту В замість А у період часу t); 
t – період часу (дискретно); 
d – норма дисконту, що характеризує переваги суб’єкта у часі. 
Відповідно до цього співвідношення, агенти віддають перевагу на користь переходу до 

більш ефективної норми, якщо сума приведених трансакційних витрат і трансакцій пере-
ходу виявиться меншою трансакційних витрат функціонування у межах діючої норми. 

Рекомендації, що надаються теорією реформ, розглядаються у контексті перспек-
тивної траєкторії удосконалення державного управління. Інституціональна траєкторія 
буде перспективною, якщо її напрям узгоджений з ресурсними та інституційними об-
меженнями та передбачає вбудовані механізми, що стимулюють заплановані зміни та 
запобігають виникненню дисфункцій та інституціональних “пасток” [7, с. 166-195]. 
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Перспективна інституціональна траєкторія розвитку передбачає виконання умов, 
що забезпечують високі шанси успішного реформування та координації масштабних 
інвестицій практично у всі галузі економіки. Такі завдання ринок вирішує дуже повіль-
но. Тому для їх вирішення державним органам влади слід врахувати [8, с. 19]: 

– статичну та динамічну компліментарність інститутів, передбачаючи раціональну 
послідовність проведення інституціональних змін; 

– заходи державної інституціональної політики з питань стимулювання економічно-
го зростання щодо інституціональних очікувань та обмежень; 

– необхідність компенсаційних заходів економічним суб’єктам, які могли б програ-
ти через інституціональні зміни, що здійснюються державою; 

– масштабність модернізації виробництва та впровадження міжгалузевих проектів, 
що потребує взаємодії державних органів з галузевими асоціаціями; 

–  економічну зацікавленість всіх суб’єктів ринку. 
Численні приклади демонструють, що виконання цих вимог сприяє покращенню 

якості управління, зменшенню масштаби “тіньового” сектору та корупції, укріплює за-
конність, знижує адміністративні бар’єри, підтримує макроекономічну стабільність та 
поступово робить економічне зростання самопідтримуючим [10; 11-13]. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що інституціональний режим 
стає важливим фактором активної модернізації корпоративного сектору економіки 
країни. На тлі помітного відставання технологій, спаду виробництва, несприятливого 
інвестиційного клімату та недосконалого ринку необхідна чітка визначеність та коор-
динація дій держави з реалізації програм та проектів економічного розвитку в межах 
єдиної інституціональної стратегії. Досягнення цієї мети містять такі завдання: 

– визначення міжгалузевої координації дій всіх зацікавлених учасників у 
вирішенні завдань модернізації галузей економіки; 

– координація діяльності щодо знаходження нових управлінських технологій, мас-
штабність використання яких дозволить покращити як галузеву структуру, так і структуру 
потреб матеріальних і нематеріальних ресурсів, що покращить діяльність інфраструктур-
них галузей (екології, освіти, охорони здоров’я, інформаційно-культурної тощо); 

– удосконалення перерозподільної функції держави, що дозволяє проводити бюд-
жетування та фінансування у можливих межах за етапами реалізації державних програм 
розвитку, підвищувати відповідальність учасників, обмежувати лобізм та корупцію; 

– узгодження інституціональної політики держави зі стратегією розвитку корпо-
ративних структур, що забезпечить мінімізацію трансакційних витрат, надасть мож-
ливість перейти до інноваційної моделі розвитку. 

Негативні наслідки слабкого інформаційного та інституціонального забезпечення 
впливає на формування подальшої траєкторії розвитку корпорацій, можливо навіть з 
втратою стратегії їхнього розвитку. Граничний стан трансакційних і соціальних можли-
востей (рис.), що характеризуються майже ідеальним інституціональним середовищем 
для максимально ефективного використання всіх видів ресурсів, обумовлюється доско-
налістю інститутів. Тобто допускається твердження про те, що держава, створюючи 
більш ефективніші інститути та механізми, може сприяти досягненню швидкого еко-
номічного зростання та розвитку економічних суб’єктів. Саме за рахунок удосконалення 
інституціонального середовища, механізмів інституціональних перетворень можна до-
сягти наближення соціальних можливостей до трансакційних. Останні вказують на межі 
максимізації випуску товарів і послуг у визначених організаційно-технічних та інститу-
ціональних умовах. Корпорації в умовах недосконалого ринкового обміну, використову-
ючи інституціональні “розриви”, змушені шукати способи максимізації своєї прибутко-
вості завдяки стимулюючим факторам: укладанню нових, більш вигідніших контрактів, 
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маркетингу, лобіювання інституціональних змін на свою користь щодо вирішення пи-
тання інституціонального забезпечення корпоративної діяльності. 

За таких обставин можна спробувати створити більш досконале інституціональне 
середовище, сприятливе для розвитку корпоративних структур, регіонів чи країни зага-
лом. Ефективні зміни інституціонального середовища функціонування економічних 
суб’єктів будуть сприяти їх динамічному розвитку та набуттю тенденції стабільного 
економічного зростання. 

Інструментарій, який має бути розроблений для здійснення певних змін інституціо-
нального розвитку корпорацій, слід вважати доцільним та ефективним, якщо його за-
стосування приводить до зниження трансакційних витрат. Вдало визначені інституціо-
нальні механізми та інструменти дозволяють органам державної влади впливати на 
стратегію і тактику розвитку корпорацій як на державному, так і на регіональному рівні. 

Для оцінювання ефективності застосування того чи іншого інституціонального ме-
ханізму, програмних заходів щодо розвитку корпорацій, розглянемо методичний підхід 
до оцінювання впливу певних заходів на зміну рівня трансакційних витрат та регламен-
тувати інституціональні вимоги та обмеження у діяльності корпорацій. 

Ефективність державних заходів щодо покращення інституціонального середовища 
можна оцінювати відповідно до економіко-математичних моделей, експертного 
оцінювання, або поєднуючи ці два методи. Оцінювання ефективності інституціональ-
них змін доцільно визначати через економічну, соціальну або інтегровану (включаючи 
політичну, геоекономічну чи інші) складову, порівнюючи різні варіанти запропонова-
них інституціональних заходів (1). 

Узагальнюючу економічну ефективність ( ЗE ) від впровадження інституціонального 
заходу (норми) можна визначати за допомогою методів бальної оцінки з ваговими 
коефіцієнтами [14]: 

i
i

iЗ xanE 



1

, (2) 

де n  – кількість суб’єктів національної (регіональної, галузевої) економіки, на діяль-
ність яких впливає зміна запропонованої норми; 

ia  – ваговий коефіцієнт і-го часткового показника; 

ix – бальна оцінка і-го часткового показника. 
Соціальний ефект ( CE ) від реалізації варіанта інституціональних змін дуже важко 

визначити через те, що їх інерційність і наслідки складно порівнювати у певному часо-
вому інтервалі, тому вони визначаються тільки якісними. Проте кількісне зіставлення 
соціальних ефектів “до” і “після” запровадження варіанта змін можна проводити за по-
казником суспільно корисної ефективності за числовим рядом суспільно корисних ре-
зультатів (ефектів) і-го виду доходу iC ( ni ,...,1 ): ,/ ЗCE iC   де З  – витрати на 
здійснення запропонованого варіанта інституціональної норми. Аналіз різних підходів щодо оцінювання ефективності інституціональних заходів [12] 
дозволив їх узагальнити та запропонувати до використання абсолютний і порівняльний 
критерій ефективності. Враховуючи особливості залежності економічного, соціального та 
інших ефектів від інституціональних змін, їх видів і способів впровадження [12; 15], абсо-
лютна ефективність ( кE ) витрат у реалізацію інституціональних змін визначається: 

  KBEE
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де ijE  – очікуваний ефект від інституціонального заходу і-го виду для j-их об’єктів; 

pB – трансакційні витрати на впровадження інституціонального заходу (норми) що-
до отримання ефекту ijE ; 

K  – капвитрати на реалізацію інституціонального заходу. 
Висновки і пропозиції. Незавершеність реформ та деформації інституціонального 

середовища може призвести до втрати стратегії та потенціалу розвитку особливо проми-
слових корпорацій. Тому у ході виробленні програмних заходів інституціональної 
політики держави необхідно враховувати інституційну поведінку корпорацій, рішення 
яких приймаються в умовах невизначених і непослідовних дій уряду. Трансакційні вит-
рати зростатимуть, а держава і компанії будуть втрачати, якщо інституціональний устрій 
не знайде дієвих механізмів ефективних відносин між ними. На наше переконання, од-
ним з таких механізмів меже виступати забезпечення зміни структури мотивів і стимулів 
господарської діяльності, насамперед як самої держави, так і компаній. Шлях таких змін 
полягає у відповідних змінах інституціональної порядку, що обмежує та регулює розви-
ток економічних суб’єктів завдяки відкритій конкуренції, співпраці усіх гілок влади, 
ефективного зворотного зв’язку щодо корегування та координації груп інтересів, а також 
узгодження напрямів стратегічного розвитку на мікро- та макрорівнях. 
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