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ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Функціонування економіки багато в чому залежить від розвитку її

інституціонального середовища, що визначає поведінку економічних суб’єктів,

результативність їх господарської діяльності. У зв’язку з цим аналіз стану та

динаміки інституціонального середовища стає невід’ємною складовою

управління економічними системами [1, с. 156].

Мова йде не про ліквідування (знищення) попередньої системи суспільно-

економічного розвитку (так як це і не реально і не доцільно), а про якісне її

удосконалення, надання їй більш дійового, з точки зору результативності,

характеру функціонування і розвитку. А це можливо, як показує досвід світової

практики, на базі використання саме економічних форм і методів ведення

господарства, які в рамках відповідного соціально-економічного середовища і

формують так звану ринкову економіку, що відрізняється у сучасних умовах від

свого історичного праобразу новим якісним наповненням змісту [2, с. 42].

Інакше кажучи, мова іде про цілеспрямовані дії суспільства (в особі

держави перш за все), спрямовані на створення більш сприятливих умов

становлення і розвитку нових відносин і зв'язків, які мають тривалу природу

свого існування і які є об’єктивною необхідною умовою формування якісно

нового економічного середовища [3, с. 10] .

У цьому зв’язку саме поняття «інституціоналізму» може розглядатися у

якості такої категорії, яка виражає потребу у певному способі практичної

реалізації органічної взаємодії сутнісних відносин і зв’язків, які склались і

складаються у конкретних соціально-економічних умовах з метою забезпечення

стабільного і упорядкованого її функціонування і розвитку [1, с. 256].
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У зв'язку з відсутністю власної економічної системи (так як це була

підсистема єдиного народного господарського комплексу бувшого Союзу),

перехід до нових методів ведення господарювання пов'язаний не тільки з

ринковою переорієнтацією, але й з створенням власної економічної системи,

тобто моделі економічного розвитку, реалізація якої дозволить «органічно

інтегруватися в новий глобально-цивілізаційний світо-господарський порядок»

[5, с. 23].

Висновки: На процес інституційних перетворень спричиняють

масштабний и всеохоплюючий вплив фактори об’єктивного характеру, серед

яких до найбільш загальних слід віднести такі, як складні початкові умови

реформування суспільно-економічної системи; недосконалість структури

економіки; руйнація попередньої централізованої системи управління при

відсутності нової системи, що відповідала б умовам ринкового середовища, що

формується.
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