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насправді лише констатує і ніяким чином не пояснює, чому саме так і якою 

мірою.  
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Трансформаційні зрушення в економіці відбуваються на всіх рівнях, 

галузях та сферах діяльності. Вони супроводжуються інституційними змінами, 

які викликані як взаємодією груп інтересів, так і  вибором економічними 
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агентами тих чи інших норм і правил поведінки на сучасних ринках. Якщо 

взаємодія груп інтересів відбувається централізовано, то вибір господарюючих 

суб’єктів , здебільшого є стихійним. При цьому і в першому, і в другому 

випадках формуються нові алгоритми дій, а значить, відбуваються зміни 

існуючих інститутів.  

Загально визначеною в економічній науці є констатація того, що своєю 

економічною поведінкою в процесі вибору тих чи інших інституційних форм, 

економічні агенти формують відповідний інституційний економічний простір 

своєї діяльності [1, с.149; 2, с.81; 3, с.104]. Даний вибір є по суті конкуренцією 

інститутів, яка складає основу функціонування інституціонального ринку.  

Конкуренція інститутів відбувається як у політичній , так і у економічній 

площині. У політичній сфері вона є важливим елементом функціонування 

політичного ринку, в економіці вона відбувається на реальних ринках товарів і 

ресурсів, на яких виробники і споживачі використовують правила поведінки, 

що часто не співпадають, оскільки не співпадають їх інтереси і цілі. В 

конкуренції перемагають ті інститути, які найбільш масово розповсюджені в 

економічній поведінці більшості господарюючих суб’єктів, які постійно їх 

використовують при прийнятті рішень. 

С. Пейович, який ввів категорію ринок інститутів у науковий оборот, 

визначав її таким чином: «Ринок інститутів – це процес, який дає можливість 

індивідам вибирати правила гри в їх співдружності. Через свої добровільні 

взаємодії індивіди оцінюють уже існуючі правила, визначають і перевіряють 

придатність нових, найважливішою функцією цього конкурентного ринку є, 

таким чином, заохочення інституціональних інновацій і форм адаптивної 

поведінки» [4. р.117]. На даному ринку складаються інституційні угоди, які 

представляють собою перерозподіл повноважень власності щодо ресурсів та 

благ. Інституційні угоди можуть бути явними та неявними. Явні пов’язані з 

діями індивідів, які безпосередньо спрямовані на заміну існуючих інститутів. 

Неявні характеризують спільні дії при виборах тих чи інших правил та норм 

щодо здійснення товарних угод, а це, в свою чергу, змінює частоту 
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застосування даних правил і норм та режим їх функціонування, що, в кінцевому 

підсумку, змінює інституційну архітектоніку [3, с.106]. Явні інституційні угоди 

характерні, перш за все, для трансакцій на політичних ринках, неявні для 

товарних ринків. Тому можна зробити висновок, що інституціональний ринок – 

це економічний простір, де заключаються неявні інституційні угоди, в той час 

як на політичному ринку – явні інституційні угоди. 

Інституційні ринки існують в усіх економічних системах, оскільки в будь-

якій з них процес господарювання має певну інституційну форму,  при цьому 

зміст господарської операції і форма її здійснення не завжди співпадають, тому 

всі економічні види діяльності передбачають багаточисленність правил, за 

допомогою яких вони здійснюються. Правила вибираються із сукупності 

формальних і неформальних інститутів, які тим чи іншим чином дотичні до 

здійснюваної операції. Їх ефективність корелює з їх розповсюдженням, а воно, 

в свою чергу, опосередковується інституціональним ринком. 

Дослідження механізму функціонування інституціонального ринку 

передбачає аналіз інститутів як товарів. Інститут як товар відноситься до 

предметів довготривалого користування, тобто це – капітальні активи, які 

приносять доход на протязі досить довгого періоду. Придбання даного товару 

має свою специфіку і за формою подібне до оренди. Воно передбачає певні дії 

агента: отримання інформації про правило чи норму; пошук контрагента, що 

здатний і згодний взаємодіяти на основі цього правила; заключення з ним 

угоди; здійснення моніторингу виконання умов угоди; забезпечення 

нівелювання опортуністичної поведінки контрагента [3, c.109]. 

Іституціональний ринок, як будь-який інший, передбачає вибір, 

співставлення витрат і доходів (вигід), пов’язаних з таким вибором, тобто 

механізм визначення ціни інституту як товару С.Пейович підкреслював, що «з 

точки зору індивіда, вигоди будь-якого правила заключаються в 

непередбачуваності поведінки інших людей. Витрати того ж самого правила 

заключаються в задоволеності; від якої він повинен відмовлятися, не будучи 

здатним займатися деякими специфічними видами діяльності» [4, р.118]. 
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Витрати, пов’язані з придбанням інституту, можна віднести, таким чином, до 

альтернативних витрат. Але при цьому заключення інституціональної угоди 

вимагає і прямих витрат, пов’язаних з вивченням , закріпленням (отримання 

інформації, навчання, отримання практичних навичок) і застосуванням правила. 

Якщо правило застосовується часто, ці витрати можуть бути зведені до 

мінімум, а витрати вивчення і закріплення до нуля. Крім прямих витрат 

використання нового правила, існують і непрямі, пов’язані з альтернативними 

вигодами, які міг би отримати індивід, якби він відмовився від використання 

цього правила. 

Дія механізму попиту і пропозицій на інституціональному ринку теж має 

свою специфіку. Попит на інститути формується на основі звернень 

економічних агентів до тих чи інших правил і норм. Пропозиція інститутів 

характеризується різноманітністю. Їх виробниками є індивіди та організації, що 

продукують різні варіанти правил і норм. Взаємодія попиту і пропозицій на 

інституціональному ринку забезпечує життєздатність тих правил і норм які, за 

інших рівних умов, сприяють розвитку економіки і забезпечують високі 

конкурентні переваги. 
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