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Текст лекції
1. Економічні інститути: суть, класифікація, функції
Інститути визначаються як правила поведінки, як регулятивні
принципи, що встановлюють, або навпаки, забороняють певні способи дій.
Залежно від ролі в економічній системі, інститути поділяють на базові основні (наприклад, інститут власності, влади, контрактації, трансакційні
витрати) та допоміжні, що формуються навколо базових.
Залежно від способу формування – розрізняють природні інститути, ті,
що виникають як автоматична реакція на певні зміни в економічному
середовищі, і штучні інститути, які є результатом свідомої цілеспрямованої
людської діяльності.
За рівнем формалізації - інститути поділяють на формальні, які
закріплюються законодавчо-нормативними актами, а на рівні окремих фірм діловими контрактами, і неформальні - представлені соціальними нормами, а на
рівні окремих учасників ринку - діловими домовленостями.
За ефективністю економічної системи інститути можна поділити на
три групи:
1) інститути, що підвищують ефективність економічної системи забезпечують покращання за Парето, тобто зменшують трансакційні витрати
економічної системи, що приводить до підвищення доходів усього суспільства;
2) нейтральні інститути – їх роль полягає в зниженні трансакційних витрат
для однієї групи економічних агентів і одночасному їх зростанні для іншої; за
такого перерозподілу не досягається ефективність економічної системи в
цілому;
3) інститути, що знижують ефективність економічної системи - розвиток
інститутів, які чітко не визначають правила діяльності економічних агентів і
недостатньо адаптовані до специфіки середовища їх функціонування, зумовлює
зниження ефективності економічної системи, що виявляється в ускладненні
процесів обміну, зростанні трансакційних витрат економічної системи.
Роль інститутів у розвитку економіки виявляється у функціях, реалізацію
яких вони забезпечують. У науковій літературі виокремлюють такі основні
функції інститутів:
 регулятивну;
 регламентну;
 розподільчу;
 інформаційну;
 розвитку і нагромадження.
Регулятивна функція інститутів - полягає в їх здатності до
координації, узгодження, організації, кооперації, стратифікації (впорядкування
послідовності) взаємодії економічних агентів, управління їх функціонуванням і
розвитком.
Регламентна функція інститутів - виражається у формуванні за
допомогою норм і правил інституціональних рамок, регламентів економічної
поведінки суб'єктів ринкових відносин.
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Система інститутів і характер їхньої дії впливають на розподіл
економічних ресурсів у суспільстві, що є виявом їх розподільчої функції.
Наприклад, функціонування таких фінансових інституцій, як біржі,
банки, страхові компанії, кредитні спілки, - це кодекс правил, за якими
відбуваються трансакції і яких повинні неухильно дотримуватися сторони, які
уклали або бажають укласти угоди..
Інформаційна функція інститутів - визначається їх здатністю доносити
до суб'єктів господарювання інформацію про правила і норми. Інститути
допомагають суб'єктам господарювання знаходити нові джерела доступних
ресурсів, заощаджувати ресурси в ситуації вибору, застосовувати технології їх
ефективного використання.
У процесі реалізації інститутами функції розвитку і нагромадження
вони визначають правила діяльності та взаємодії тих економічних агентів, які
мають спільні цілі, використовують однакові методи та способи їх досягнення
або погоджують їх.
2. Основні інституціональні чинники функціонування національної
економіки.
Предметом дослідження інституціональної економіки - є інститут, що
розглядається як спеціальний вид соціальних структур з потенційними
зміненнями цілей і переваг агентів.
Внутрішні інститути - визначають сукупність правил і механізмів, які
координують форми поведінки людей у суспільстві. До них належать
економічна і політична культури, цінності, відносини в суспільстві, традиції.
Зовнішні інститути - характеризують норми, правила взаємодії людини
і зовнішнього середовища, визначають форми взаємовідносин держав.
Стабільний економічний розвиток національної економіки залежить від
трьох основних чинників:
 технологічного рівня (рівня інноваційної активності й ступеня розвитку
інформаційно-комп’ютерних технологій);
 стану суспільних інститутів (законотворчої бази, боротьби з
конкуренцією);
 стану макроекономічного середовища (макроекономічної стабільності,
кредитного рейтингу країни, витрат уряду).
До переліку основних інституціональних чинників функціонування
національної економіки належать: правові, власницькі, політичні, соціальні,
управлінсько-владні, технологічно-інноваційні, структурні. Саме ці чинники є
відправними в механізмі забезпечення економічного зростання.
Правові чинники - відображають стан законодавчо-нормативної бази
країни, яка розглядається з позиції розвитку законодавства, його стабільності та
ефективності в регулюванні економічних відносин у суспільстві.
Вплив політики на економіку виявляється в таких моментах:
1) стабільність політичної ситуації становить передумову стабільності
економічного життя;
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2) демократичний політичний режим забезпечує підпорядкування
функціонування національної економічної системи досягненню суспільнополітичних і соціальних цілей суспільного розвитку;
3) політичний клімат визначає вектори трансформації середовища
функціонування національної економіки;
Соціальні чинники є відображенням впливу соціальних явищ і процесів,
соціальної структури суспільства на економічний розвиток:
 очікувана середня тривалість життя людини (що є передумовою
формування структури трудових ресурсів);
 частка трудових ресурсів, які мають середню спеціальну і вищу освіту
(що є характеристикою кваліфікаційного рівня зайнятих);
 зростання частки оплати праці у структурі ВВП (що є відображенням
мотивів працюючих до високопродуктивної праці з погляду очікуваних
доходів).
Механізм управління економікою - це практичні заходи, засоби, важелі,
стимули, за допомогою яких владні інститути впливають на розвиток
економічної системи з метою досягнення поставлених цілей. Схема реального
механізму управління містить цілі, рішення, впливи, дії, результати.
Інституціональні умови функціонування національної економіки
формують такі інститути влади: державна влада, влада ринку, влада фірми
(корпоративна влада), влада економічних коаліцій, фінансова влада, влада
міжнародних суб'єктів.
Державна влада - це важливе політико-правове явище, сутність якого
полягає в тому, що виражаючи, волю всіх громадян держави, влада здійснює
спрямований, організуючий вплив на суспільство.
Влада ринку - виражається в здатності суб'єкта ринкових відносин
впливати на ринкові ціни.
Влада фірми виражається в її можливості справляти прямий вплив на
поведінку ринкових та державних агентів.
У сучасних умовах посилюється вплив на розвиток національної
економіки влади економічних коаліцій.
Влада економічних коаліцій - це влада різних приватних економічних
груп і громадських об'єднань, створених для захисту інтересів своїх
засновників на загальнонаціональному рівні (профспілки, асоціації захисту
прав споживачів, асоціації підприємців, асоціації виробників певних видів
продукції тощо).
Фінансова влада, яка включає владу фінансових організацій (банків,
кредитних спілок, страхових компаній) і фондового ринку (ринку капіталів).
Влада фінансових організацій виявляється у формуванні умов доступу
економічних агентів до фінансових ресурсів.
Влади міжнародних суб’єктів - вплив на поведінку економічних агентів
конкретної національної економіки з боку світової господарської системи.
Суб'єктами впливу іноземні держави, світовий ринок, транснаціональні
корпорації, міжнародні організації.
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Становлення постіндустріального суспільства підвищує значущість
впливу на розвиток національних економік технологічно-інноваційного
чинника. Технологічний прогрес вже давно став (поряд з працею і капіталом)
основним фактором економічного зростання. Конкурентоспроможність
національної економіки у XXI ст. визначається розвитком ключових
виробничо-технологічних систем новітнього технологічного укладу, здатністю
господарського механізму генерувати високу інноваційну активність.
Структурна трансформація національної економіки є важливим
інституціональним чинником досягнення нової якості економічного зростання,
встановлення тісного взаємозв'язку структури економіки зі зростанням
добробуту людей, підвищенням рівня і якості їх життя.
Діагностика вияву інституціональних чинників функціонування
національної економіки, моніторинг їх взаємозалежності та взаємозв'язку,
визначення механізмів коригування їх впливу є основою об'єктивізації
формування стратегії соціально-економічного розвитку країни.
3. Власність як головний економічний інститут. Реформування
відносин власності.
Виокремлюють такі форми і види власності: приватна і суспільна;
комунальна, і державна.
Суспільна власність - означає, що жоден з індивідів, який претендує на
один і той самий ресурс, не перебуває у привілейованому становищі і ніхто не
має права виключати інших з доступу до цього права (паркова зона, озеро для
вилову риби, ліс, де можна збирати гриби тощо).
Комунальна власність - означає, що виключними правами власності на
певний об'єкт володіє тільки частина економічних агентів (певна група,
територіальна громада) з певної множини.
Приватна власність - означає, що окрема фізична або юридична особа
володіє правами володіння, використання та розпорядження. В умовах
приватної власності право відчуження реалізується через ринок.
Державна власність - означає, що всім набором прав або різними його
елементами володіє виключно держава.
Для успішного функціонування та розвитку національної економіки
демократичного суспільства необхідна наявність різноманітних форм власності.
Основні способи трансформації власності: приватизація та націоналізація.
Під приватизацією розуміють створення нових недержавних форм
власності зокрема перехід власності в індивідуальне і колективне володіння.
Способами приватизації є:
 продаж державного майна на аукціоні та за конкурсом;
 купівля-продаж часток держави і капіталу підприємств за конкурсом та
на аукціоні;
 викуп майна трудових колективів;
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 перетворення державних підприємств в акціонерні товариства з
приватним володінням акцій і т. п.
У проведенні приватизації беруть участь окремі органи, фізичні та
юридичні особи. Це - суб'єкти приватизації, а також різного роду продавці та
покупці державного майна і посередники.
Не слід ототожнювати роздержавлення власності з приватизацією.
Процес роздержавлення як комплекс заходів, спрямованих на усунення
монополії держави на власність, формування конкурентного ринкового
середовища, відбувається як у межах державної власності, так і поза ними.
Роздержавлення - це перетворення державних підприємств у такі, що
засновані на інших (недержавних) формах власності. Воно означає істотне
скорочення державного сектора економіки і масштабів державного втручання в
економіку.
Роздержавлення - це загальноекономічний процес.
Форми і методи роздержавлення. Роздержавлення:
 в межах державної власності;
 поза межами державної власності;
 демонополізація;
 децентралізація;
 нові види державної власності (муніципальна, комунальна).
Приватизація є радикальною складовою процесу роздержавлення,
сутність якої полягає у зміні державної форми власності на різновиди
приватної.
4. Основні поняття теорії суспільного добробуту. Індивідуальний і
суспільний добробут. Ефективність і справедливість як критерії добробуту.
Соціальна політика будь-якої держави передбачає позитивний вплив на
прискорення економічного розвитку й підвищення добробуту населення. Слід
зауважити, що основою добробуту індивіда є блага, якими він має можливість
користуватися.
А. Пигу використовував поняття економічного добробуту як реалізоване
за певний проміжок часу споживання товарів і послуг.
У сучасних умовах під економічним добробутом розуміють реальний
дохід індивіда, а показником економічного добробуту країни – обсяг ВВП на
душу населення або рівень національного доходу на душу населення.
критерій був запропонований італійським економістом В. Парето.
Оптимум за Парето (розподілу добробуту) є такий розподіл благ
(ресурсів), які поліпшує положення хоча б одного індивіда й не погіршує
положення інших.
Соціальна справедливість – міра рівності (нерівності) життєвого стану
людей, класів і соціальних груп, що об’єктивно обумовлене рівнем
матеріального і духовного розвитку суспільства.
Міра рівності виражається в матеріальних і духовних благах, які
надходять у повне розпорядження людей.
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Критеріями соціальної справедливості є:
 вільний вибір господарської діяльності на основі визнання різноманітності
форм власності;
 створення однакових правил господарювання на принципах ринкової
економіки.
Необхідно також відзначити, що ефективність економіки
і
справедливість є конфліктуючими цілями державної політики. Тобто прагнення
підвищення справедливості через розподіл – вирівнюванням рівнів
індивідуального добробуту – призводить до зменшення ефективності
економіки, що скорочує суспільний добробут як джерело для перерозподілу.
4. Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту громадян
Соціальна політика - це діяльність держави щодо створення та
регулювання соціально-економічних умов життя суспільства, усунення
негативних наслідків функціонування ринку, забезпечення соціальної
справедливості й соціально-політичної стабільності у країні.
В основі соціальної політики мають лежати принципи:
 раціональності (досягнення, оптимального співвідношення мети соціальної
політики й засобів її реалізації);
 соціальної справедливості (створення однакових можливостей для всіх
членів суспільства);
 соціальної безпеки (передбачення певних життєвих ризиків).
Об'єктами соціальної політики - є ринок праці та зайнятості; система
соціального забезпечення й захисту населення; елементи соціальної
інфраструктури; громадяни як споживачі.
Суб'єктами соціальної політики - є держава, яка відповідає за
створення й здійснення цієї політики; органи законодавчої та виконавчої влади.
Для оцінювання соціальної політики використовують показники:
 соціально-демографічні (кількість населення, його склад за віком, статтю,
соціальним станом, особливості відтворення і міграції населення);
 узагальнені показники добробуту населення (валовий національний дохід
на душу населення, обсяг фондів невиробничого призначення, сукупні
ресурси для споживання);
 показники, що характеризують умови і оплату праці (темпи скорочення
ручної праці, підвищення кваліфікації робітників, оплата праці);
 показники розвитку сфери послуг;
 показники зростання доходів і споживання населення (динаміка й
структура реальних доходів населення, обсяг продажу товарів на душу
населення; споживання продуктів харчування й непродовольчих товарів);
 показники, які оцінюють результативність соціальної політики (рівень та
якість життя населення).
Рівень життя населення - відображає міру задоволення матеріальних,
соціальних і духовних потреб людей, що забезпечується сукупність
матеріальних і соціальних умов життя.
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До основних елементів, що визначають рівень життя належать:
 рівень і структура споживання матеріальних благ і послуг;
 рівні охорони здоров’я, освіти, культури, соціального забезпечення,
фізкультури;
 рівень забезпечення житлом.
Для визначення і оцінювання рівня життя у країнах ООН запропонувала у
1990 році застосовувати поняття «індекс розвитку людського потенціалу» або
«індекс людського розвитку (ІЛР)».
ІЛР формують такі складові:
 тривалість життя населення;
 рівень освіти;
 обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення.
При цьому для кожної компоненти задано граничні (мінімальні й
максимальні) значення, за якими оцінюється рівень життя населення в тій або
іншій країні, тобто рівень цивілізованості країни. Так, граничні значення
тривалості життя становлять від 25 до 85 років; рівня освіти - від 0 до 100%
(стосовно кількості років, що провів у режимі навчання «середній громадянин»
після 15 років); ВВП на душу населення - 200...4000 доларів США.
Отже, рівень життя населення за показником ІЛР вважається низьким,
коли ІЛР є меншим за 0,5, і відносно високим, якщо ІЛР становить 0,9 - 1.
Для формування заходів та оцінювання результативності соціальної
політики у світовій практиці використовують також показник індексу
вартості життя, який являє собою індекс роздрібних цін спеціального
набору товарів і послуг, що входять у бюджет середнього споживача
(«споживчий кошик») і становлять прожитковий мінімум.
Поняття якості життя конкретизує категорію «рівень життя». В ООН,
наприклад для оцінювання якості життя запропоновано індекс якості життя,
який характеризує:
 рівні освіти і медичного обслуговування;
 тривалість життя;
 ступінь зайнятості населення;
 платоспроможність населення;
 доступ до політичного життя та ін.
Конкретними показниками якості життя є кількість автомобілів,
телевізорів, квадратних метрів житла, лікарняних ліжок на одну людину (на
одну тисячу населення), якість медичного обслуговування тощо.
Одним з найважливіших показників рівня життя населення, його
добробуту є реальні доходи населення, на основі яких прогнозуються загальний
обсяг, структура й динаміка споживання населенням матеріальних благ і
послуг, склад і джерела доходів населення, розміри й рівні диференціації
доходів окремих соціальних груп.
Сьогодні в національній економіці є такі критерії соціальних гарантій:
 мінімальний розмір заробітної плати;
 мінімальний розмір пенсій за віком;
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 індексація доходів населення.
Метою державної політики - є забезпечення істотного підвищення рівня
життя громадян нашої країни.

