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Вступ. Ключове питання, що постало перед Ук-
раїною у  сучасних умовах, це питання  переос-
мислення, вибору й реалізації шляху свого по-
дальшого соціально-економічного розвитку, ви-
явлення напрямів цього розвитку і механізму його
здійснення.

Ринкові відносини, що сформувалися та про-
довжують розвиватися у державі, створюють
зовсім інше економічне середовище для функці-
онування народного господарства: змінилася еко-
номічна основа, на базі якої формується резуль-
тативність економіки; з виникненням ринкового
базису перебудувалася  поведінка господарюючих
суб’єктів; відбувається переорієнтація трудової
мотивації за рахунок посилення ринкових стиму-
ляторів; з’явилися передумови для формування
багатоукладної економіки.

Реформування економіки створює більше аль-
тернатив і варіантів для становлення оновленого
або навіть принципово нового господарського
устрою суспільства. За таких умов виникає не-
обхідність наукового обґрунтування та осмислен-
ня передумов становлення та розвитку нового
господарського механізму. Оскільки основною
функцією господарського механізму є поєднання
суспільних потреб з можливостями суспільного
виробництва, процес його трансформації має бути
спрямований на створення таких елементів, які
будуть здатні до саморозвитку у постійній адекват-
ності потребам суспільства. Цей процес передба-
чає формування нового способу організації су-
спільного виробництва, властивих йому форм і
методів, економічних стимулів та правових норм.

Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Методологічні й методичні питання станов-
лення та розвитку господарського механізму роз-

криваються в наукових працях Л.І. Абалкіна,
В.В. Косенко, А. Чухно, С.В. Мочерного, П.Т. Саб-
лука, В.І. Кириленко й інших. Разом з тим, на
нашу думку, недостатньо висвітленими є питання
становлення господарського механізму, що відпо-
відає сучасному рівню розвитку продуктивних
сил і виробничих відносин та здатний забезпечи-
ти трансформацію індустріального суспільства у
суспільство, що базується на знаннях, інформації
та новітніх технологіях, провідну роль у якому
відіграватиме інноваційна економіка.

Метою дослідження є розкриття методологіч-
них засад інституційного впливу на процес ста-
новлення та розвитку інноваційного господар-
ського механізму в умовах формування ринко-
вих інститутів національної економіки України.

Основний матеріал і результати. З метою
розкриття змісту інноваційного господарського
механізму доцільно визначити сутність госпо-
дарського механізму та дослідити його структу-
ру. У ряді досліджень господарський механізм
ототожнюється з детально дослідженим поняттям
«економічна система», яке визначає найбільш
сутнісні закономірності та взаємозв’язки, що ви-
никають в економічній діяльності суспільства,
виходячи зі сформованої сукупності норм, пра-
вил, традицій, відносин власності й технологіч-
ного базису виробництва. Природно, що в міру
зміни перелічених елементів, їх природної транс-
формації, економічна система набуває нових форм
та пропонує суспільству нову модель взаємовід-
носин. Найбільш загальні форми економічних си-
стем, властиві безлічі країн конкретної епохи, зна-
ходять набувають рис відомих нам типів економіч-
них систем.

Зміна типу економічної системи є проявом гли-
бинних суперечностей у суспільстві, не є явищем
буденним і нормативним, та тягне за собою зміну
фундаментальних основ побудови господарських
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відносин у суспільстві, тобто саме того, що прий-
нято називати терміном «господарський механізм».
У межах одного типу економічної системи безпе-
рервно відбуваються процеси суспільних трансфор-
мацій, які відображаються у видозміненні госпо-
дарського механізму та його розвитку.

Відповідно до іншого підходу, господарський
механізм розглядається як органічна складова еко-
номічної системи, функціональна сторона вироб-
ничих відносин, спосіб організації та управління
виробництвом з притаманними йому формами,
методами і засобами, які реалізують соціально-
економічні, організаційно-економічні та науково-
технологічні принципи й відносини в інтересах
задоволення потреб як кожного господарчого
суб’єкта, так і суспільства в цілому [1]. Таким
чином можна визначити, що господарський ме-
ханізм – це взаємопов’язана і взаємообумовлена
система форм, методів, законодавчих актів, а та-
кож державних органів і організацій, покликаних
створити умови для ефективного господарюван-
ня. Господарський механізм розглядається як су-
купність двох взаємопов’язаних систем: еконо-
мічного механізму, який являє собою механізм
дії на практиці об’єктивних економічних законів,
та інституційного механізму – сукупності органів
і організацій, законодавчих і нормативних актів,
методів управління й регулювання економіки, ви-
користовуваних державою [2].

Спираючись на наведені наукові підходи до виз-
начення сутності господарського механізму та по-
єднуючи дослідження представників інституціо-
нального напряму, доцільно стверджувати, що він
являє собою інтегровану систему базисних і по-
хідних інститутів, які структурують господарський
процес, виконуючи при цьому такі функції, як
узгодження інтересів економічних агентів, реалі-
зація відносин власності, виділення та подолання
соціально-економічних суперечностей тощо. Тоб-
то, господарський механізм поєднує й узгоджує
між собою структурні елементи економічної си-
стеми – продуктивні сили і виробничі відносини.
Трансформація господарського механізму може
надати економічній системі стійкості або ж, на-
впаки, розбалансувати її. Результат значною мірою
визначається адекватністю між його складовими,
а саме економічним механізмом та його інститу-
ційною оболонкою (надбудовою).

Зміна економічних інститутів як складової транс-
формаційних процесів становлення інноваційної
форми господарського механізму може відбува-
тися кількома способами, зокрема, у науковій літе-
ратурі виділяють такі групи інституційних змін:

– інкрементні інституційні зміни, які відбувають-
ся за рахунок закріплення неформальних правил,

норм у відносно малих групах з сімейно-родин-
ними зв’язками, що ефективно знижує транс-
акційні витрати для членів групи;

– еволюція інститутів. Неформальні практики,
які виникають, поступово закріплюються як за-
гальновизнані у формальних інститутах;

– революційні інституційні зміни, які, як прави-
ло, проявляються при екзогенному запозиченні
інститутів чи їх «імпорті» [3].

Спосіб інституційного відбору можна привес-
ти у залежність від граничної вигоди застосуван-
ня того чи іншого інституту з метою становлення
нової форми господарського механізму:

– у розширеному порядку закріплюються інсти-
тути, які при значному збільшенні кількості індивідів,
що діють у рамках їх правил та обмежень, дають
зростаючу граничну віддачу для всієї групи, у рам-
ках якої застосовується цей інститут. Дії у рамках
таких інститутів будуть привабливими для більшості
індивідів у групі, тому для забезпечення виконан-
ня правил та обмежень немає необхідності викори-
стання насилля чи якого-небудь примусу. Прикла-
дом може бути зростаюча віддача від інституту інди-
відуалізованої власності чи системи вільної кон-
куренції або ринкового обміну;

– спадна віддача від слідування правилам і об-
меженням того чи іншого інституту. Для вузько-
го кола осіб гранична віддача може бути позитив-
ною, однак при збільшенні кількості осіб, що вхо-
дять до сфери дії цього інституту, гранична відда-
ча може знижуватися. Прикладом можуть слу-
гувати інститути розподілу благ і пільг у командній
економіці, слідування таким інститутам протягом
тривалого часу неможливе без примусу.

Здійснення інституційних змін у процесі станов-
лення нової форми господарського механізму
відбувається на основі ендогенної чи екзогенної
трансформації. Ендогенна трансформація відбу-
вається на основі еволюційної зміни існуючих
правил і норм, що утворюють основу інституцій-
ної структури. Екзогенні інституційні зміни за
своєю природою є більш радикальними і, як пра-
вило, є наслідком «імпорту» інститутів. Функціо-
нування інститутів визначається родом їх діяль-
ності, культурними традиціями суспільства та ба-
гатьма іншими факторами, серед яких їх ефек-
тивність не є визначальним фактором. Унаслідок
цього зміна інститутів відбувається у результаті
трансформації цінностей, що обумовлюють їх існу-
вання, чи їх несумісності з іншими цінностями та
інститутами суспільства. При цьому функціону-
вання економічної складової господарського ме-
ханізму, що являє собою об’єктивне відображен-
ня економічних законів, підпорядковується прин-
ципам ефективності. Для країн з розвинутими
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ринковими відносинами характерним є процес
тривалого еволюційного відбору суспільних ін-
ститутів на основі інституційної метаконкуренції
(конкуренція між інститутами), у результаті якої
розвиваються ті інститути, що забезпечують най-
більш ефективну координацію взаємовідносин
між суб’єктами, відповідно до домінуючого спо-
собу економічної координації. Такі країни можуть
дозволити собі використання методів прямого й
опосередкованого державного регулювання без
значної деформації інституціональної структури
національної економіки [3].

За неможливості здійснення ендогенної транс-
формації має місце невідповідність між інституцій-
ною та економічною складовими господарського
механізму. Яскравим прикладом такої невідповід-
ності є економічні системи трансформаційних еко-
номік, у тому числі України, яка на сьогодні не
має впорядкованої і стійкої інституційної структу-
ри, адекватної механізму ринкової координації.
Більше того, інституційна структура України містить
інститути координації різних типів, котрі конфлік-
тують між собою. Така ситуація обумовлюється
тим, що значна частина економічних інститутів в
Україні сформувалася на основі процесу «імпор-
ту», інша ж частина залишилася у спадок від по-
переднього господарського механізму.

Імпорт економічних інститутів може призвести
як до позитивних, так і до негативних змін залеж-
но від того, наскільки запозичений інститут відпо-
відає на цей момент інституціональному середо-
вищу та чи є наявними комплементарні інститути,
що дозволяють ефективно його імплементувати
та реалізувати [4]. Унаслідок цього одні й ті ж
інституційні реформи можуть мати успіх в одній
країні та потерпіти фіаско в іншій. Світова історія
має достатньо прикладів імпорту інститутів, особ-
ливо успішними варто назвати перебудову та ре-
конструкцію економічних систем держав Півден-
но-Східної Азії: Південної Кореї, Тайваню, Гон-
конгу, Сінгапуру. Інституційні реформи в постра-
дянських країнах Східної Європи привели до
різних результатів, найбільша віддача від них мала
місце у Словенії, Угорщині, Польщі, а серед рес-
публік колишнього СРСР – в Естонії та Латвії [5].
При цьому подібні інституційні реформи в інших
республіках мали значно скромніші результати, а
в деяких аспектах й негативні наслідки. Таким
чином, успішність реформ, спрямованих на фор-
мування нового господарського устрою, значною
мірою визначається наявним інституційним сере-
довищем, формальними та неформальними інсти-
туційними правилами й угодами. Тому інститути,
що продемонстрували високу ефективність у єв-
ропейських країнах, де вони були еволюційно

сформовані, при їх імпорті до країн з трансфор-
маційною економікою часто не мають таких ви-
соких результатів.  Крім цього, досить часто відбу-
вається процес витіснення з господарської прак-
тики формальних запозичених інститутів нефор-
мальними нормами та правилами. Ефективність
таких економічних систем унаслідок цього стає
навіть нижчою за централізовано керовані й зако-
номірно потребує державного регулювання.

Тому для трансформаційних процесів станов-
лення інноваційної форми господарського меха-
нізму є характерною визначальна роль державної
політики у процесі формування інституційної
структури, яка може як стимулювати створення
ефективної структури, що відповідає ринковому
механізму, так і підтримувати інститути, які не
надають можливості  проявитися перевагам кон-
курентного порядку та інерційно зберігають транс-
акційні витрати на високому рівні. Становлення і
розвиток інноваційної форми господарського ме-
ханізму вимагає від держави забезпечення стій-
кості інституційного середовища. Більш того, не-
обхідним є формування механізмів, які дозволя-
ють постійно розвивати інститути, що стабілізу-
ють і регулюють господарське середовище: пра-
ва інтелектуальної власності, ефективне викори-
стання стандартних прав власності у сфері нема-
теріальних активів, що існують переважно в ін-
формаційній, цифровій реальності та ін. Держав-
на політика має здійснюватися відповідно до
змісту інституційних змін.

Науковці виділяють такі етапи інституціональ-
ної трансформації [4; 5]:

– етап безструктурної діяльності, який характе-
ризується тим, що соціальна маса в момент ката-
строфи даремно витрачає енергетичний запас у
мітинговій стихії, в руйнуванні всього, що вва-
жається нежиттєздатним;

– виникнення нових видів діяльності, яких по-
требує ринкова економіка. Для цього етапу є ха-
рактерним стан «негативної свободи» для всіх
бажаючих отримувати доходи новими способа-
ми. Тут мало обмежень, заборон, але мало й ре-
ального професіоналізму;

– третій етап можна назвати етапом формалі-
зації та бюрократизації. Повна свобода замінюється
жорсткою регламентацією. Саме на цьому етапі,
за оцінками вчених, перебуває Україна;

– етап створення зрілих інституційних форм, що
зможуть обмежити бюрократичне втручання у
свою діяльність завдяки високому професіоналі-
зму та власним традиціям, правилам й обмежен-
ням як формальним, так і неформальним, що не
підпадають під прямий бюрократичний контроль.
Цей етап є найдовшим і найважчим.
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На основі вищевикладеного можна стверджува-
ти, що становлення інноваційної форми господарсь-
кого механізму характеризується такими процесами:

1) зближення інтересів різних форм власності;
2) громадський вплив і контроль за формуван-

ням господарських інтересів усіх форм власності;
3) сприяння забезпеченню формування іннова-

ційної економіки;
4) трансформація первинних господарських

інтересів, створення стійкої системи поглядів зі
зміненими пріоритетами розвитку на користь до-
сягнення сукупного ефекту;

5) відмова від екстенсивних методів досягнен-
ня цілей.

Господарський механізм постійно розвиваєть-
ся, відповідно, відбувається постійне його онов-
лення, що забезпечує реалізацію інноваційної фор-
ми розвитку суспільства. Як зазначено, така фор-
ма ґрунтується на систематичному й усеосяжно-
му застосуванні знань, технології та інформації в
процесі пошуку й реалізації нових методів вико-
ристання обмежених ресурсів у виробництві,
обміні, розподілі та споживанні, з метою забезпе-
чення потреб суспільства. Тобто, забезпечує ство-
рення інноваційної продукції.

Висновки. Таким чином, у процесі розвитку
суспільства господарський механізм постійно
зазнає трансформації й набуття якісних змін. Ру-
шійною силою таких змін виступають первинні

економічні інтереси суспільства. Але нині, в умо-
вах виснаження запасів ресурсів, їх забезпечен-
ня є можливим на основі реалізації інноваційної
форми розвитку. Така форма розвитку закономір-
но потребує інноваційних форм господарювання,
яка є організаційною оболонкою господарського
механізму. Поява й розвиток інноваційних форм
господарювання зумовлює трансформацію взає-
мовідносин між економічними суб’єктами, що
приводить до зміни господарського механізму та
набуття ним інноваційної форми.
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