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АНОТАЦІЯ 

 

Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального  підходу в 

сучасній політичній науці – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.01. – теорія та історія політичної науки. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню методології неоінституціонального 

підходу в сучасній політичній науці. В роботі проаналізовано еволюцію 

інституціональної парадигми в політології, методологічні передумови 

становлення неоінституціоналізму, визначено основні принципи і поняття 

підходу, здійснений порівняльний аналіз основних напрямів 

неоінституціональної теорії та досліджено особливості застосування 

методології неоінституціоналізму до вивчення інституціональної структури 

та інституціональної динаміки. Особливістю неоінституціоналізму є, по-

перше, його міждисциплінарний характер, по-друге, відносна незалежність 

від розвитку традиційного інституціоналізму і, по-третє, опора на 

поведінкові гіпотези соціальних наук у поясненні інституціонального виміру 

суспільної організації.  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що складність і 

багатовимірність інституціональних форм та процесів у сучасних 

суспільствах вимагає їх ґрунтовного наукового осмислення в рамках новітніх 

методологічних підходів. Крім того, методологічні засади 

неоінституціонального підходу відображають проблему методологічного 

розвитку політичної науки загалом, в якому домінуючу роль відіграють 

індивідуалістичні і колективістські установки, пов’язані зі змінним 

пануванням принципів економічного та соціологічного імперіалізму.  

Основними методами дослідження, використаними в дисертаційній 

роботі, є історичний, системний, порівняльний та міждисциплінарний.  
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Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українській 

політичній науці розглянуто передумови становлення неоінституціоналізму в 

контексті зміни холістичної (колективістської) та атомістичної 

(індивідуалістичної) методологічних перспектив, «соціологічного» та 

«економічного імперіалізму» в соціальних науках, що дозволило більш 

глибоко проаналізувати причини та умови виникнення 

неоінституціонального підходу. 

Доведено, що методологія нового інституціоналізму сформувалася на 

основі теоретичних розробок у таких наукових дисциплінах, як теорія 

раціонального вибору, інституціональна економічна теорія, соціологічна 

теорія організації та когнітивна психологія, а не на фундаменті традиційного 

інституціоналізму. Всі зазначені дисципліни вивчають реальну поведінку 

політичних акторів в умовах інституціональних обмежень, що підтверджує їх 

прихильність методологічному індивідуалізму. 

Також вперше розроблено комплексний набір методологічних 

принципів неоінституціоналізму (методологічний індивідуалізм, 

багатоскладова модель людини, розуміння діяльності як соціального та 

ринкового обміну), на основі яких проаналізовано основні поняття (обмежена 

раціональність та опортуністична поведінка), напрями і підходи нового 

інституціоналізму («калькуляційний» підхід відповідає моделі «економічної 

людини», «культурний» спирається на модель «соціологічної людини»). 

Дано авторське визначення неоінституціоналізму як 

міждисциплінарного методологічного підходу, спрямованого на пояснення 

зв’язку між інтегрованими поведінковими гіпотезами соціальних наук та 

стійкими до індивідуальних преференцій і очікувань інституціональними 

структурами, втіленими у політичних правилах взаємодії. 

Крім того, доопрацьовано та доповнено критерії розмежування 

формальних і неформальних інститутів, зокрема в якості критеріїв 

виокремлено спосіб закріплення правил, форму і суб’єкт санкцій за їх 

порушення, рівень загальності та обов’язковості, а також характер їх 
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створення (цілеспрямований або спонтанний). Крім того, замість виключення 

культурних чинників з інституціонального аналізу, запропоновано 

розмежовувати рівні неформальних інститутів – процедурні механізми 

політичного процесу, зокрема методи прийняття політичних рішень, та 

ціннісні патерни політичної спільноти, без яких найчастіше неможливо 

пояснити функціонування попереднього рівня. 

Зрештою, уточнено аналітичні інструменти теорії інституціональної 

динаміки в межах неоінституіонального підходу, зокрема для пояснення 

інституціональних змін використано концепти адаптивної ефективності, 

інституціональних пасток, зростаючої віддачі інститутів, інституціонального 

ізоморфізму тощо.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання дисертаційного матеріалу як теоретичної бази для емпіричних 

досліджень інституціональної ефективності, проектування та реформування 

політичних інститутів, особливо в умовах неефективних інституціональних 

систем. Основні ідеї та теоретичні висновки дисертації можуть бути 

використані у навчальних курсах з методології політичних і суспільних наук, 

сучасної зарубіжної політології тощо.  

Зроблено загальний висновок про те, що вихідні методологічні 

засновки нового інституціонального підходу перебувають у діапазоні від 

поведінкової моделі «економічної людини» до «соціологічної людини», а 

наукові інструменти аналізу варіюються від дедуктивних 

(неоінституціоналізм раціонального вибору) до індуктивних (історичний 

неоінституціоналізм) методів, від моделей з більшим прогностичним, але 

менш чутливим до верифікації потенціалом, до методологічних конструкцій 

з високою пояснювальною спроможністю, котрі, втім, більшою мірою 

придатні для релевантного пояснення, а не прогнозування інституціональних 

суспільно-політичних трансформацій.  
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ANNOTATION 

 

Thesis for a candidate degree in political science by specialty 23.00.01. – 

theory and history of political science. - Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

This research focuses on the study of the methodology of the neoinstitutional 

approach in modern political science. The paper analyzes the evolution of the 

institutional paradigm in political science, the methodological prerequisites for the 

formation of new institutionalism, defines the basic principles and concepts of the 

approach. The author carried out a comparative analysis of the main directions of 

the new institutional theory and investigated the peculiarities of the application of 

the methodology of new institutionalism to the study of the institutional structure 

and institutional dynamics. 

The peculiarity of new institutionalism is, firstly, its interdisciplinary 

character, secondly, relative independence from the development of the traditional 

institutionalism and, third, the reliance on the behavioral hypotheses of the social 

sciences in explaining the institutional dimension of a social organization. 

The urgency of the study is explained by the fact that the complexity and 

multidimensionality of institutional forms and processes in modern societies 

require their thorough scientific reflection within the framework of the latest 

methodological approaches. In addition, the methodological bases of the 

neoinstitutional approach reflect the problem of the methodological development 

of political science in general, in which the dominant role is played by 

individualistic and collectivist orientations, related with the alternate domination of 

the principles of economic and sociological imperialism. 
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The main methods of the research are historical, systemic, comparative and 

interdisciplinary.  

The scientific novelty of the thesis is that for the first time in the national 

political science the preconditions for the formation of new institutionalism in the 

context of changing the holistic (collectivist) and atomistic (individualistic) 

methodological perspectives, «sociological» and «economic imperialism» in social 

sciences were considered, which allowed a deeper analysis of the reasons and 

conditions for the emergence of a neoinstitutional approach. 

It is proved that the methodology of the new institutionalism was formed on 

the basis of theoretical developments in such scientific disciplines as theory of 

rational choice, institutional economic theory, organizational theory and cognitive 

psychology, but not on the basis of traditional institutionalism. All these 

disciplines explore the real behavior of political actors under institutional 

constraints, which confirms their commitment to methodological individualism. 

Also for the first time a comprehensive set of methodological principles of 

new institutionalism (methodological individualism, multi-component human 

model, understanding of activities as social and market exchange) was developed. 

On that basis the author analyzed the main concepts (bounded rationality and 

opportunistic behavior), directions and approaches to new institutionalism (the 

«costing» approach corresponds to the model of «economic man», «cultural» 

approach is based on the model of «sociological person»). 

The author defines new institutionalism as an interdisciplinary 

methodological approach aimed at explaining the connection between the 

integrated behavioral hypotheses of social sciences and the persistent individual 

preferences and expectations of the institutional structures, embodied in the 

political rules of interaction. 

In addition, the criteria for distinguishing between formal and informal 

institutions have been finalized and supplemented. In particular, as a criterion, the 

author underlines the modality of the expression of the rules, the form and subject 
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of sanctions for their violation, the level of universality and necessity, as well as 

the nature of their creation (purposeful or spontaneous). 

Also, instead of excluding cultural factors from institutional analysis, it is 

proposed to differentiate the levels of informal institutions - the procedural 

mechanisms of the political process, in particular, the methods of making political 

decisions, and the value patterns of the political community, without which it is 

often impossible to explain the functioning of the previous level. 

In the end, the analytical tools of the theory of institutional dynamics are 

specified within the framework of the neoinstitutional approach. In particular, In 

order to explain institutional changes, concepts of adaptive efficiency, institutional 

traps, the increasing impact of institutes, institutional isomorphism, etc. are used. 

The practical significance of the research results lies in the possibility of using 

the thesis as the theoretical basis for empirical research on institutional efficiency, 

design and reform of political institutions, especially in inefficient institutional 

systems. The basic ideas and theoretical conclusions of the thesis can be used in 

training courses on the methodology of political and social sciences, modern 

foreign political science, etc. 

The general conclusion is drawn that the methodological assumptions of the 

neoinstitutional approach range from the behavioral model of the «economic man» 

to the «sociological man», while the scientific instruments of analysis vary from 

deductive (non-institutionalized rational choice) to inductive (historical new-

institutional) methods, from models with a larger predictive but less sensitive 

potential for verification to methodological constructions with high explanatory 

power, which, however, are more suitable for a relevant explanation than for 

prediction institutional socio-political transformations. 

 

Keywords: institutionalism, new institutionalism, institutions, informal 

institutions, bounded rationality, opportunistic behavior. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що складність і 

багатовимірність інституціональних форм та процесів у сучасних 

суспільствах вимагає їх ґрунтовного наукового осмислення в рамках новітніх 

методологічних підходів. У процесі парадигмальної еволюції соціальних 

наук, у тому числі політології, наукове обґрунтування ролі інститутів 

варіювалося від їх трактування як самодостатніх структур жорсткої 

детермінації індивідуальної та колективної поведінки до пасивних арен 

взаємодії автономних акторів, від статичних формальних організацій і норм 

до складного комплексу офіційних та неформальних правил колективної 

діяльності.  Це зумовило потребу в розробці теорій, спроможних подолати 

дуалізм мікро- і макрорівня аналізу суспільної організації. В результаті 

даного переосмислення відбувається поступове перевизначення  інститутів 

як фундаментальних чинників уможливлення, легітимації та формування 

способів артикуляції суспільної взаємодії. 

Взаємозумовленість та взаємопов’язаність політичних, економічних, 

соціальних та культурних чинників інституціонального розвитку вимагає від 

науки розробки складного методологічного інструментарію, що призводить 

до необхідності міждисциплінарних досліджень на противагу тенденції 

штучної спеціалізації політичної науки, вираженої, насамперед, у спробах 

сконструювати автентичні політологічні методи і закони. Більшості сучасних 

інституціональних досліджень притаманна орієнтація на предмет аналізу 

(вивчення трансформацій інститутів, їх впливу на прийняття політичних 

рішень, політичну боротьбу тощо), тоді як поза увагою залишаються 

методологічні засади інституціональної теорії. Водночас наукове осмислення 

конкретних процесів і явищ неможливе без рефлексії самих аналітичних 

принципів, зовнішніх (тенденції суспільного розвитку, зміна панівних 

ціннісних установок) та внутрішніх (епістемологічні проблеми всередині 

науки) чинників формування і зміни парадигм політології, їх методологічної 

специфіки та потенціалу.     
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Звернення неоінституціоналізму як актор-центрованого підходу до 

широкого спектру формальних і неформальних, ціннісно-нормативних, 

процедурно-організаційних та когнітивних детермінант реальної поведінки 

політичних акторів потребує систематизації напрацювань різних наукових 

дисциплін, передусім політології, економічної теорії, соціології та психології. 

Комплексний підхід до вивчення інститутів суттєво ускладнює аналіз, 

вимагаючи від дослідників виходити за рамки наукової спеціалізації, однак 

дає змогу глибше зрозуміти і більш релевантно обґрунтувати численні 

спроби інституціональних реформ, імпорту інститутів, їх проектування та 

модернізації – процесів, котрі посідають чільне місце в сучасному суспільно-

політичному розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми 

філософського факультету 11БФ041-01 «Модернізація філософської та 

політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-

наукових стандартів». 

 Метою дисертаційної роботи є комплексний аналіз методології 

неоінституціонального підходу в сучасній політології та виявлення його 

можливостей в дослідженні актуальних політологічних проблем.  

Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань: 

- простежити еволюцію інституціональної парадигми від 

традиційного до нового інституціоналізму, виявити та порівняти основні 

риси обох підходів, а також простежити методологічні передумови 

виникнення неоінституціоналізму на основі зіставлення методологічного 

холізму та атомізму;  

- розробити комплексний набір методологічних принципів нової 

інституціональної теорії, спираючись на міждисциплінарний характер 

неоінституціональних досліджень, та проаналізувати спосіб теоретичного 

обґрунтування сутності інститутів у неоінституціоналізмі через розкриття 

змісту основних понять даного підходу;  
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- виявити особливості основних напрямів неоінституціонального 

підходу та здійснити їх порівняльний аналіз на основі огляду досліджень 

зарубіжних авторів;  

- дослідити особливості застосування методології 

неоінституціоналізму при розгляді різних аспектів інституціональної 

структури та інституціональної динаміки.  

Об’єктом дослідження є неоінституціоналізм як міждисциплінарний 

науковий підхід.  

Предметом дослідження є методологія неоінституціонального підходу 

в сучасній політичній науці. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань дослідження 

стало можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і 

спеціальних методів: історичного, системного, порівняльного та 

міждисциплінарного. 

Історичний метод дав змогу простежити еволюцію інституціональної 

парадигми як у хронологічному вимірі, так і під кутом внутрішніх та 

зовнішніх щодо політичної науки причин спаду та відродження інтересу до 

суспільно-політичних інститутів.  

Системний метод забезпечив можливість цілісного охоплення 

численних принципів, понять, концепцій і напрямів досліджень в межах 

неоінституціонального підходу, сприяючи аналізу різноманітних 

теоретичних розробок з чітких методологічних позицій.  

Використання порівняльного методу дало змогу виявити можливості 

інтеграції методологічних принципів і напрямів нового інституціоналізму на 

основі їх зіставлення, виокремлення спільних та відмінних ознак, переваг та 

вразливих місць.  

У дисертаційному дослідженні також використовується 

міждисциплінарний підхід, який дає змогу застосувати напрацювання й 

теоретичні інструменти різних наукових дисциплін при вивченні 

інституціонального виміру організації суспільства.    
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Наукова новизна дисертаційного дослідження:  

- уперше розглянуто передумови становлення 

неоінституціоналізму в контексті зміни холістичної та атомістичної  

методологічних перспектив, «соціологічного» та «економічного 

імперіалізму» в соціальних науках, що дало змогу більш глибоко 

проаналізувати причини та умови виникнення неоінституціонального 

підходу; 

- на новому науковому рівні обгрунтовано, що методологія нового 

інституціоналізму сформувалася на основі теоретичних розробок у таких 

наукових дисциплінах, як теорія раціонального вибору, інституціональна 

економічна теорія, соціологічна теорія організації та когнітивна психологія, а 

не на фундаменті традиційного інституціоналізму. Всі зазначені дисципліни 

вивчають реальну поведінку політичних акторів в умовах інституціональних 

обмежень, що підтверджує їх прихильність методологічному індивідуалізму; 

- уперше систематизовано комплексний набір методологічних 

принципів неоінституціоналізму (методологічний індивідуалізм, 

багатоскладова модель людини, розуміння діяльності як соціального та 

ринкового обміну), на основі яких проаналізовано основні поняття (обмежена 

раціональність та опортуністична поведінка), напрями і підходи нового 

інституціоналізму -  «калькуляційний», що відповідає моделі «економічної 

людини», та «культурний» підхід, що спирається на модель «соціологічної 

людини»; 

- дано авторське визначення неоінституціоналізму як 

міждисциплінарного методологічного підходу, спрямованого на розкриття 

зв’язку між інтегрованими поведінковими гіпотезами соціальних наук та 

стійкими до індивідуальних преференцій і очікувань інституціональними 

структурами, втіленими у політичних правилах взаємодії; 

- доопрацьовано та доповнено критерії розмежування формальних 

і неформальних інститутів, зокрема як критерії виокремлено спосіб 

закріплення правил, форму і суб’єкт санкцій за їх порушення, рівень 



15 
 

загальності та обов’язковості, а також характер їх створення 

(цілеспрямований або спонтанний). Крім того, на противагу виключенню 

культурних чинників з інституціонального аналізу, запропоновано 

розмежовувати рівні неформальних інститутів – процедурні механізми 

політичного процесу, зокрема методи прийняття політичних рішень, та 

ціннісні патерни політичної спільноти, без яких найчастіше неможливо 

пояснити функціонування попереднього рівня; 

- уточнено аналітичні інструменти теорії інституціональної 

динаміки в межах неоінституіонального підходу, зокрема для пояснення 

інституціональних змін використано концепти адаптивної ефективності, 

інституціональних пасток, зростаючої віддачі інститутів, інституціонального 

ізоморфізму.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання дисертаційного матеріалу як теоретичної бази для емпіричних 

досліджень інституціональної ефективності, проектування та реформування 

політичних інститутів, особливо в умовах неефективних інституціональних 

систем. Основні ідеї та теоретичні висновки дисертації можуть бути 

використані у навчальних курсах з методології політичних і суспільних наук, 

сучасної зарубіжної політології тощо.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на Міжнародній науково-

практичній конференції «Суспільні науки: напрями та тенденції розвитку в 

Україні та світі» (Одеса, 2015), Міжнародній науковій конференції «Дні 

науки філософського факультету-2016» (Київ, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(Львів, 2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Суспільні 

науки та сучасність: актуальні питання» (Запоріжжя, 2017), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні наукові дослідження 

різноманітних соціальних процесів» (Одеса, 2017). 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 11 

публікаціях, у тому числі чотирьох наукових статтях, які опубліковані у 

фахових виданнях з політичних наук. З них дві статті опубліковані у фахових 

виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз, одна 

стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію, одна стаття - у нефаховому виданні, а також п’ять 

тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації визначені її змістом, метою та 

поставленими завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 194 сторінки, список використаних джерел налічує 210 

найменувань на 17 сторінках.  
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Розділ 1. Еволюція інституціональної парадигми та методологічні 

передумови виникнення неоінституціоналізму в політичній науці 

З часу виникнення неоінституціоналізму на початку 1980-х років у 

політичній науці з’явилася велика кількість наукової літератури, присвячена 

різним аспектам нового підходу. Показово, що інтерес до цієї теорії з часом 

лише посилювався, очевидно, з огляду на її евристичний потенціал у 

поясненні різноманітних форм інституціональних трансформацій. Кількість 

наукових праць, присвячених новому інституціоналізму, продовжує зростати 

і сьогодні, причому як закордоном, так і в Україні.  

Неоінституціональні дослідження можна диференціювати на кілька 

великих груп. Першу з них представляють роботи, в котрих здійснено 

загальних опис пізнавальних можливостей неоінституціоналізму. Авторами 

цих робіт є такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Д. Аптер[3], Б. 

Ротстайн[53], Р. Чілкот[87], Г. Екстайн[92], В.В. Андрусів[2], Н.В. 

Єремеєва[20], А.Г. Жуковський[21], О.І. Зазнаєв[22], Д.С. Кокорхоєва[26], 

А.Ф. Колодій[27], С.В. Патрушев[40], А.С. Романюк[52] та інші.  

Другу умовну групу представляють роботи авторів, які досліджують 

неоінституціоналізм як методологічну основу аналізу широкого кола 

політичних явищ і процесів. Так,  М. Макк’юбінз і Т. Селіван[93] вивчають 

за допомогою відповідного методологічного інструментарію структурування 

політики Конгресу США, Ф. Доббін[97] зосереджується на міжнародній 

промисловій політиці, Н. Флайстейн[101], досліджує проблеми 

корпоративного контролю, Е. Іммергут[125] вивчає вплив інститутів на 

політику охорони здоров’я у європейських країнах, Д.Б. Баталова[6], А.Г. 

Наронська[33] – політичну корупцію, Я.І. Ваславський та С.В. Габуєв[11] – 

проблеми електронного уряду, О. Крисенко[28], О.А. Фісун[63], О.І. 

Півторак[41] – вплив неформальних інститутів на український політичний 

процес, О.В. Рибій[50], О.М. Стойко[58] – трансформацію політичних 

інститутів, О.В. Суший[59] – проблеми державного управління, Л.Я. 

Угрин[62] – функціонування міжнародних організацій тощо. Вказана група 
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досліджень є найбільш чисельною і нині демонструє динаміку невпинного 

кількісного зростання.  

До третьої групи належать неоінституціональні дослідження у різних 

наукових дисциплінах з притаманною їм предметною специфікою. 

Наприклад, М. Брінтон[84], П. ДіМаджіо та У. Пауел[95], Б. Кінг[127], Дж. 

Марч та Й. Олсен[143], Дж. Мейєр та Б. Роувен[145] представляють 

соціологічну науку, зокрема працюють у сфері соціологічної теорії 

організації, розробляючи методологічні інструменти неоінституціоналізму, 

які більшою мірою придатні для аналізу макросоціальних процесів. 

Натомість Д. Норт[34], Д. Крепс[133], П. Мілгром[146], Б. Вайнгаст[205], Т. 

Мо[148], М. Олсон[151], Е. Остром[154], О. А. Бренделєва[7], А. М. 

Олійник[35], В. М. Полтерович[44] розробляють неоінституціональний 

підхід у межах методологічної специфіки економічної теорії. Слід 

відзначити, що окремою проблемою є вкрай низька інтенсивність наукового 

обміну між представниками соціологічних та економічних 

неоінституціональних досліджень. Це яскраво засвідчує практична 

відсутність перехресних посилань у працях авторів з різних наукових 

дисциплін.  

До четвертої групи можна віднести наукові пошуки, присвячені 

порівняльному аналізу окремих напрямів нового інституціоналізму, опис 

особливостей наукових програм кожного з них окремо та їх зіставлення між 

собою. В цьому контексті слід особливо відзначити грунтовні праці Б. Г. 

Пітерса[42], а також П. Холла та Р. Тейлор[112].  

Нарешті, до п’ятої групи неоінституціональних досліджень можна 

віднести роботи, які стосуються аналізу дослідницької стратегії 

неоінституціонального підходу. Зокрема, мова йде про праці Д. Норта[34], 

С.Г. Кірдіної[25], О.В. Баштанник[4], В.В. Радаєва[48], С.Л. Сазонової[54] та 

ін.  

Попри наявність великого обсягу наукової літератури, присвяченої 

неоінституціональним дослідженням, слід зазначити, що у вітчизняній 
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політичній науці на даний момент не здійснено комплексного аналізу 

методології вказаного підходу, що перешкоджає адекватному викорастанню 

його принципів, понять та загалом дослідницьких можливостей у процесі 

вивчення актуальних інституціональних форм і процесів у політиці.  

Інституціональний підхід є одним з найбільш поширених 

методологічних підходів у соціальних науках й, зокрема, виступає чи не 

головним теоретичним інструментом аналізу політичної реальності. На 

думку Т. Алєксєєвої, саме прихильність цій методологічній традиції 

засвідчила автентичність політичної науки, відокремивши її від філософії, 

політичної економії та соціології, а з часу виокремлення політології в 

самостійну академічну дисципліну в ХІХ – на початку ХХ ст. вивчення 

інститутів посіло в ній центральне місце [1, с. 76]. Наразі більшість 

вітчизняних та зарубіжних дослідників визнають панівну роль 

інституціоналізму в сучасній політичній науці. Як зазначають  та Б.Г. 

Питерс, «сьогодні інституціональний підхід домінує в політичній науці 

загалом та в її окремих субдисциплінах»[42, c. 218].  

Позаяк суспільно-політичні інститути тією чи іншою мірою 

виступають предметом аналізу великої кількості наукових теорій, 

систематизація відповідних знань є окремою дослідницькою проблемою. 

Задля вирішення завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні, в 

інституціональній традиції доречно виокремити кілька теоретичних блоків, 

зокрема французький правовий інституціоналізм, інституціональна 

проблематика в творчості представників соціологічної та політологічної 

думки ХІХ – першої половини ХХ століття, а також американський 

економічний інституціоналізм цього ж періоду.  

Інституціональний підхід як цілісна методологічна програма вивчення 

соціального порядку вперше був розроблений в межах соціологічного 

напрямку західноєвропейського правознавства (Г. Гурвіч, Ж. Ренар, М. Оріу, 

С. Романо, Ж. Т. Дело), найбільш відомими представниками якого є 

французькі вчені Моріс Оріу та Жорж Ренар.  
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В теорії М. Оріу інститут виступає первинним поняттям, котре поєднує 

об’єктивні та суб’єктивні визначення соціальної дійсності. При цьому, як 

зазначає сам мислитель, «ми будемо слідувати методу, що йде від 

об’єктивного до суб’єктивного, і будемо пояснювати більше коло питань 

об’єктивною організацією, а не волею суб’єктивної особистості. Надамо цій 

організації головне місце і залишимо за суб’єктивним елементом лише те, що 

дійсно не можна буде звести до об’єктивного пояснення»[29, с. 5]. Вчений 

підкреслює, що група людей, які об’єднуються для досягнення певних цілей 

в процесі спільної діяльності, спочатку виступає лише як організація, як 

«тіло», і тільки з того моменту, коли члени групи починають усвідомлювати 

функцію даного утворення, стає не тільки організацією, але інститутом. 

Характерною прикметою інституту, відтак, є наявність ідеї, що направляє 

активність індивідів. Для реалізації цієї ідеї соціальній групі необхідна влада 

і спільність інтересів її членів.  

Правові норми створюються інститутами як автономними соціальними 

утвореннями і в процесі тривалого застосування перетворюються у правові 

«інститути-речі». М. Оріу зазначає: «Дійсним об’єктивним елементом 

правової системи є інститут. Інститут, щоправда, містить і суб’єктивне 

начало, яке розвивається в процесі персоніфікації; однак «корпус» інституту 

виступає як об’єктивний елемент, і цей корпус з його направляючою ідеєю та 

організованою владою за правовою силою куди вагоміший за правову норму. 

Саме інститути породжують норми права, але не норми права – 

інститути»[38, с. 4]. Згідно з концепцією М. Оріу, норми права можуть 

утворюватися шляхом інституціоналізації владних імперативів та в ході 

інституціоналізації фактичних відносин. Проте в будь-якому разі норма 

повинна об’єктивуватися як інститут, тобто як елемент об’єктивного 

правопорядку. Таким чином, вирішуючи проблему нормативної природи 

права, французький дослідник спирався на поняття інституту – діючого 

комплексу впорядкованих відносин, що виступає як єдність фактично-

об’єктивного та суб’єктивно-вольового. Реальність права в концепції М. Оріу 
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є сукупністю нормативних інститутів, котрі в силу їх тривалого існування 

втілюють принципи справедливості. Відтак, нормативний потенціал 

інститутів зумовлений кількома складовими: тривалим існуванням в часі, 

організацією влади та консенсусом, який забезпечує інститутам легітимність.  

Схожих поглядів дотримувався й інший французький історик та 

правознавець Жорж Ренар. Найбільш повно його інституціональна концепція 

висвітлена в роботах «Теорія інституту. Нариси юридичної онтології» та 

«Філософія інституту». Слідом за М. Оріу Ж. Ренар стверджував, що 

суб’єктом суспільних відносин є не лише індивіди, а й інститути. Незалежно 

від функціональних особливостей та місця, яке інститути займають у 

суспільстві, їм однаково притаманні такі основні ознаки, як наявність 

організуючої ідеї, владний і нормативно-правовий характер. Попри те, що в 

рамках будь-якої соціальної організації також діють конкретні індивіди, 

завдяки вказаним властивостям інститут за тривалістю існування переважає 

час життєдіяльності його членів, завдяки чому стає об’єктивною, незалежною 

від нетипових суб’єктивних очікувань системою. Суб’єкти публічної влади 

та окремі особи здатні не лише встановлювати норми, але й перетворювати їх 

на «акти-основи», тим самим породжуючи за певних умов новий суб’єкт 

права. «Цей суб’єкт є не що інше, як ідея, відокремлена від конкретної особи-

творця й інтегрована в тих засобах і способах, які здатні закріпити і 

продовжити її постійну реалізацію та розвиток. Саме таку ідею в правовому 

житті суспільства я називаю інститутом»[29, с. 15]. 

На думку Ж. Ренара, інститути – це юридичні організації, котрим 

притаманна внутрішня владна впорядкованість та автономна авторитарна 

структура. Індивіди, що взаємодіють в рамках інститутів, об’єднуються 

довкола влади, метою якої виступає «заступництво і керівництво процесом 

реалізації специфічних інтересів колективу»[29, с. 34]. Між окремими 

індивідами, колективом і владою організації завдяки єдності цілей виникають 

органічні солідарні зв’язки, котрі стають нормою існування даної спільноти. 

Тому Ж. Ренар називає теорію інститутів юридичною онтологією, оскільки 
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вказана теорія намагається з’ясувати статус суб’єкта права, апелюючи до 

його соціального буття.  

Спільною основою інституціональної теорії у французькому 

правознавстві є ідея рівноваги, згідно з якою суспільний розвиток 

відбувається як спонтанний рівноважний процес, а порядок, котрий 

з’являється в ході такого розвитку, не є наперед встановленим ні природою, 

ні сувереном. Згідно з переконаннями М. Оріу, «існує соціальний ідеал і 

певний порядок речей, але він не передвстановлений, він народжується» [38, 

с. 5]. В правовому інституціоналізмі постає проблема відчуження політичних 

і правових інститутів, так як останні виступають тим рівнем соціальної 

реальності, котрий не зводиться до дій окремих індивідів[Там же]. Як підхід 

М. Оріу, так і концепція Ж. Ренара засновані на приматі об’єктивного над 

суб’єктивним, цілого над частиною, а відтак, є неліберальними теоретичними 

програмами. Загалом, з методологічної точки зору, французький правовий 

інституціоналізм є досить еклектичним підходом, який інтерпретує інститути 

одночасно і як легітимні ціннісні патерни, що постають у формі 

направляючої ідеї, і як структури владного примусу, і як багатоманітні 

суспільні організації. З іншого боку, саме багатозначність поняття інституту 

визначає однакову можливість його застосування як в політології, так і в 

правознавстві. 

В теоретичних пошуках представників політичної науки та соціології 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття інститутам 

приділяється значна увага, хоч класики відповідних сфер наукових знань не 

вдавалися до розробки повноцінних інституціональних теорій. Вперше саме 

поняття «інститут» вжив соціолог Г. Спенсер, визначивши його як 

регулятивну самовідтворювану форму взаємодії індивідів, яка надає їх 

діяльності раціонального та продуктивного характеру. Соціальна еволюція, в 

трактуванні вченого, полягає в русі від однорідності до багатоманітності, від 

невизначеності до визначеності, а головними структурними елементами 

еволюційного процесу Г. Спенсер називає соціальні інститути. Розглядаючи 
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інститут як механізм самоорганізації спільного життя людей, вчений не 

відрізняє його від організації. Суспільство постає як система взаємодіючих 

соціальних інститутів, функціонування яких залежить головно від розподілу 

сфер впливу та їх відповідальності[57, с. 27]. М. Вебер запропонував 

розрізняти поняття «інститут» та «цільовий союз». Критеріями розрізнення 

виступають добровільність участі, наявність раціональних установлень та 

апарат примусу. На думку німецького соціолога, інститут – це «колективні 

дії з визначення змісту і засобів суспільних дій, цілераціонально прийняті 

всіма учасниками на основі загальної згоди»[12, с. 536-537]. Таким чином, у 

розумінні М. Вебера, інститути є раціонально впорядкованою частиною 

колективних дій.   

Згідно з позицією французького соціолога Е. Дюркгейма, генетично 

суспільство як реальність виникає внаслідок взаємодії соціалізованих 

індивідів завдяки складним механізмам інтеріоризації, ціннісним орієнтаціям 

індивідів і діє за своїми власними законами[19, с. 2]. В цьому контексті 

поняття «інститут» Е. Дюркгейм визначав як стійкі норми, що регулюють 

поведінку людей і втілюються в різних формах організації суспільних 

відносин, тобто інститути постають як ідеальні утворення у вигляді 

нормативів та вірувань, їх матеріалізація у практичній діяльності конкретних 

організацій[19, с. 413, 545]. 

Схожих поглядів дотримується і авторитетний французький політолог 

М. Дюверже, в розумінні якого інститути позначають сукупність ідей, 

вірувань, звичаїв, котрі складають впорядковане та організоване ціле 

(приміром, шлюб, вибори, уряд, власність тощо)[29, с. 79]. М. Дюверже 

зазначає: «Всі інститути одночасно є структурною моделлю і сукупністю 

колективних уявлень, що мають більший чи менший зв’язок з цінностями. 

Відтак, всі інститути різною мірою безпосередності співвідносяться із 

«системою цінностей»[29, с. 80]. Тобто для вченого інститути є ідеальними 

(в сенсі «ментальними», «ціннісними») утвореннями, об’єктивація яких 

відбувається у практичній діяльності.  
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Незважаючи на те, що вказані автори тлумачать інститути переважно 

як фундаментальні колективні структури суспільства, нормативна і 

легітимаційна сила яких знаходиться у сфері цінностей, переважна увага 

дослідників сконцентрована довкола формальних інститутів, наприклад, 

бюрократії у М. Вебера, політичних партій та виборчих систем у М. 

Дюверже. Натомість, коли М. Вебер звертається до етичних підстав ділової 

поведінки у протестантських спільнотах («Протестантська етика і дух 

капіталізму»), він далекий від того, щоб аналізувати відповідні неформальні 

етичні норми як інститути. 

Вагомий внесок у розвиток інституціональної парадигми зробили 

представники економічної теорії, зокрема т. з. американського 

інституціоналізму. Найбільший вплив у рамках цієї традиції мали роботи Т. 

Веблена, Дж. Комонса та У. Мітчела.  

Т. Веблен звертається, передусім, до вивчення поведінки людини в її 

відношенні до матеріальних засобів існування, і така наука «з необхідністю є 

дослідженням живої історії матеріальної цивілізації»[13, с. 189]. Разом з тим, 

визнаючи продуктивну роль індивіда в суспільних процесах, дослідник 

розглядав його як частину соціально-економічної структури суспільства. 

Вступаючи у відносини між собою в процесі матеріального виробництва, 

люди створюють інститути, котрі визначають характер взаємодії самих 

економічних та політичних агентів. Інститути Т. Веблен тлумачив як «до-

раціональне мислення», «стереотипи думки» (habit of thought), які за своєю 

природою є звичним способом реагування на стимули, що створюються 

змінними обставинами[13, с. 200-201]. Для підкреслення ролі інститутів як 

конститутивних елементів суспільного цілого дослідник вводить поняття 

кумулятивної причинності інститутів, яку він розуміє наступним чином: 

«Сили, під дією котрих відбувається формування суспільного ладу і розвиток 

людського суспільства загалом, безумовно, зводяться до взаємодії живого 

організму з навколишнім середовищем, але ці сили найкраще можуть бути 

поясненні умовами навколишнього середовища – частково суспільного, 
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частково природного, а також самою людиною з більш чи менш визначеним 

духовним складом»[13, c. 200]. Таким чином, інститути виникають в ході 

адаптації індивідів до всієї сукупності суспільних дій, а кумулятивне 

зростання передбачає перманентне накопичення соціального досвіду.  

Якщо творчість Т. Веблена в американському інституціоналізмі 

початку ХХ століття заклала основи історико-еволюційного напряму 

досліджень, то Дж. Комонс в цей же час розвивав соціально-правову 

інституціональну теорію. Дослідник зосереджує увагу на колективній 

природі інституту, який є первинним щодо індивіда. За вихідну гіпотезу 

своїх досліджень Дж. Комонс приймає існування колективного інтересу, що 

виражається шляхом колективних дій. Метою інституціонального аналізу для 

вченого є виявлення функціонального взаємозв’язку між юридичними і 

економічними мотивами дій колективних інститутів[54]. 

Теорія інститутів Дж. Комонса є еволюційною, оскільки він вважав, що 

інститути формуються в процесі еволюції як стійкі структури, здатні до 

самопідтримки. Значення інститутів полягає в їх спроможності узгоджувати 

різноспрямовані інтереси та здійснювати контроль над індивідуальними 

діями. Дж. Комонс також заперечує наявність заданого шляху розвитку 

інститутів, оскільки вирішальним суб’єктивним чинником 

інституціонального розвитку виступає людина та її розум. Тому індивіди як 

ініціатори діяльності постають перед обличчям ірраціональної і складної 

конфігурації очікувань[54]. Як наслідок, формуються раціональні, визнані 

всіма та обов’язкові для всіх звичаї, правові норми і суспільні інститути, 

котрі вирішальним чином впливають на людську діяльність і в процесі 

розвитку змінюються самі. Звідси випливає очевидна відмінність у розумінні 

природи інституту в Дж. Комонса та Т. Веблена. В останнього інститути є 

стереотипами мислення від минулого, котрі стабілізують процес розвитку і 

сприяють співробітництву між людьми, але одночасно стримують розвиток 

нових форм соціальної взаємодії, або нових інститутів. Натомість в 

інтерпретації Дж. Комонса інститути координують колективні дії та 
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узгоджують колективні інтереси, визначаючи спосіб вибору між 

альтернативами розвитку.  

Подібно іншим представникам американського інституціоналізму, У. 

Мітчелу також властивий широкий підхід до трактування предмету 

політичної економії, до якого він включає як власне економічні, так і 

політико-правові та соціально-психологічні аспекти людської діяльності. 

Завданням політекономії У. Мітчел вбачає встановлення взаємозв’язку між 

економічною поведінкою людей та функціонуванням суспільних інститутів. 

Обмеженість пізнавальних можливостей неокласичної економічної теорії 

дослідник пояснює безумовною апеляцією до концепції раціонально 

мислячого суб’єкта в якості теоретичної передумови. На його переконання, 

людина прагне досягнути рівноваги з оточуючим її соціально-економічним 

середовищем, взаємодіє з іншими індивідами, дії яких корегують її 

поведінку, внаслідок чого мотиви людських вчинків є значно складнішими, 

ніж просте співставлення задоволень і страждань, витрат і вигод, як це 

передбачалося в неокласиці. На думку У. Мітчела, неокласична економічна 

теорія не заслуговує ролі магістрального напряму економічної науки, 

оскільки абстрагується від суспільних інститутів, зосереджує увагу на 

проблемі раціонального використання обмежених ресурсів, і не здатна 

пояснити дійсні мотиви людської поведінки в соціально-економічному 

середовищі[Там же].  

Узагальнюючи основні постулати американського інституціоналізму, 

можна констатувати, що в межах даної традиції природа інститутів 

пояснюється як сукупність неформальних і похідних від них формальних 

норм мислення та поведінки, що визначають взаємодію людини з 

навколишнім середовищем, а також відносини між людьми. Інститути 

змінюються в часі в результаті свідомого та несвідомого вибору людей. Між 

інститутами та індивідами існує кумулятивний зв’язок. Крім того, для всіх 

представників зазначеного підходу характерне використання індуктивного 

методу на емпіричному, описовому рівні дослідження. Всі теоретичні 
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висновки Т. Веблена, Дж. Комонса та У. Мітчела обґрунтовуються 

емпірично, завдяки чому американський інституціоналізм набув статусу 

теорії з високим пояснювальним потенціалом. Але відмова від методів 

абстрактного моделювання та математичної формалізації не дозволила 

використовувати інструментарій вказаного підходу з метою прогнозування 

поведінки індивідів і груп, а також передбачення траєкторій 

інституціональних трансформацій.  

Всі вище зазначені теоретичні підходи поєднує належність до традиції, 

яку прийнято називати «старим», «традиційним» або «класичним» 

інституціоналізмом. Головною спільною ознакою цієї традиції є наголос на 

приматі об’єктивних суспільних інститутів над індивідами. Попри те, що 

більшість представників традиційного інституціоналізму визначали 

інститути нетривіально, розуміючи під ними не лише офіційні організації та 

правові установлення, а й глибинні ментальні структури колективного 

характеру загалом, дослідницький акцент робився на вивченні саме 

формальних інститутів та описі їх функціонування.  

Не дивлячись на суттєві модифікації, об’єктивістський підхід 

залишається базовим для традиційного інституціоналізму, звужуючи 

можливості дослідження ролі суб’єктивного чинника в політичних процесах. 

Крім об’єктивізму, специфічною прикметою вказаного підходу є 

інституціонально-структурний детермінізм у розумінні політичної 

реальності, яка розглядається як повністю залежна від конфігурації і 

функціонування політичних інститутів. Інституціоналізму в класичній версії 

притаманний раціоналізм у тлумаченні мотивацій політичної поведінки та 

політичного вибору. Зрештою, інституціоналізм орієнтований переважно на 

аналіз стабільних інституціональних конфігурацій, і зазнає труднощів у 

дослідженні процесуальних феноменів політичного життя[21]. Роблячи 

наголос на первинності інститутів щодо індивідів, представники відповідної 

традиції підкреслюють соціальну природу останніх, але характер зв’язку 

індивідуального та інституціонального, а також питання, як виникають і 
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чому існують інститути, залишаються за рамками теоретичного аналізу. 

Інститути в класичному інституціоналізмі були радше загальною темою, аніж 

цілісною позитивною теорією з єдиною методологічною базою. 

Особливості «старої» інституціональної парадигми не дозволяли 

пояснювати і прогнозувати значну частину реальних подій суспільно-

політичного життя, що призвело до появи в 30-х роках ХХ століття низки 

поведінкових теорій і теорій груп, котрі в післявоєнний час посіли панівне 

місце в політичній науці. Представників цих теорій цікавила реальна 

поведінка політичних акторів, а не формальні приписи, намагання зрозуміти, 

як політика влаштована насправді. При цьому значення інститутів практично 

не враховувалося ні в якості реальних чинників політичного процесу, ні у 

вигляді пояснювальних змінних аналізу.  

Зокрема, у функціоналістських теоріях, системному аналізі і теорії груп 

(як в теоріях плюралізму, так і елітаризму), а також в економічних підходах 

до вивчення політики, насамперед, в неомарксизмі формальні політичні 

інститути загалом ігнорувалися. Пояснення політичного процесу шляхом 

аналізу соціальних, економічних та культурних чинників призвело до 

фактичної відмови враховувати значення інституціональних та 

організаційних форм у політичному житті[141].  

Структурний функціоналізм розглядав загальні потреби соціальної 

системи, пов’язані, наприклад, з політичною стабільністю чи соціальною 

стратифікацією, як такі, що породжують автоматично функціональні щодо 

цих потреб політичні інститути. Інакше кажучи, будь-яке суспільство 

створює такі інститути, котрі здатні вирішити його основоположні 

проблеми[42].  

Прихильники численних теорій груп, в тому числі марксизм, 

розглядали інститути здебільшого як арену політичної боротьби між 

організованими спільнотами, інтереси яких мають наперед визначений 

характер. Водночас специфіка самої «арени» не розглядалася ними в якості 

чинника, який впливає на результати цієї боротьби[188]. 
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Згідно з традиційним марксистським аналізом, політичні інститути не 

можуть бути незалежною причиною результатів політичної діяльності, адже 

розглядаються як похідні від базисних економічних структур 

суспільства[159]. На противагу зазначеному підходу індивідуалістичні 

концепції політики припускали, що раціональні актори створюють такі 

політичні інститути, котрі дають можливість якнайкраще реалізувати їх 

наперед задані цілі[42]. Інколи політичні інститути розглядалися як проміжні 

структури, в які політичні актори можуть інвестувати владу, і у випадку 

успіху використати їх для посилення владних позицій в подальшому. В 

ранніх концепціях економічної теорії раціонального вибору 

інституціональний вимір також виключався з політики, яка уявлялася місцем, 

де автономні агенти переслідують апріорі притаманні їм функції 

індивідуальної корисності[136, с. 132]. 

Крім того, ряд досліджень присвячувалось таким темам, як проблема 

«авторитарної особистості», нерівномірний розподіл економічної влади між 

суспільними класами, особливості політичних ідеологій тощо, оскільки для 

багатьох дослідників було очевидним, що визначальні процеси в суспільно-

політичному житті, приміром, соціалістична революція в Росії чи 

утвердження нацизму в Німеччині, практично неможливо пояснити описом 

формальних політичних інститутів[42].  

Узагальнюючи тенденцію нехтування роллю інституціональних 

чинників у політичному житті в післявоєнний період, Дж. Марч та Й. Олсен 

виокремили п’ять ключових ознак, які, на їх думку, характеризують 

теоретичні моделі політики починаючи з 1950-х років. Контекстуалізм 

передбачає розгляд політики як залежної складової соціальної системи та 

пояснення політичних феноменів у якості похідних від цієї системи. 

Редукціонізм означає підхід до політичної реальності як до сукупності 

агрегованих наслідків індивідуальної поведінки без врахування впливу 

організаційних структур і правил. Утилітаризм розглядає політичну дію в 

термінах розрахунку і корисливості, не беручи до уваги позиціонування 
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політичних акторів як таких, що діють згідно з певними нормативними 

зобов’язаннями. Функціоналізму властиве розуміння історії як ефективного 

механізму досягнення найбільш оптимального стану рівноваги в суспільстві, 

яке не допускає можливостей неефективної адаптації та нерівноважних 

ситуацій в процесі історичного розвитку. Нарешті, інструменталізм визначає 

процес прийняття рішень та розміщення ресурсів центральними проблемами 

політичного життя, не приділяючи належної уваги тим способам, які 

організують політику довкола розвитку смислів, втілених у політичних 

символах, ритуалах і церемоніях[143, с.735].  

Період «забуття» інституціоналізму тривав більше тридцяти років - з 

кінця 1940-х до кінця 1970-х. Хоча і в цей час політичні інститути 

залишалися предметом дослідницької уваги багатьох вчених. Зокрема, в 

період панування біхевіоралізму і теорії груп такі науковці, як Р. Бендікс, М. 

Кроз’є, Ш. Ейзенштадт, С.М. Ліпсет, С. Роккан та інші займалися 

компаративними дослідженнями історичних шляхів розвитку суспільств, 

проблемами державного будівництва та демократії, структурними 

конфліктами на макрорівні тощо, припускаючи наявність та особливу роль в 

житті суспільства політичних інститутів. Ф. Рідлі виступав з критикою 

поведінкового підходу, а відомий соціолог Ш. Ейзенштадт ставив під сумнів 

методологічну релевантність функціоналістських теорій через заперечення 

того історичного факту, що адекватні інституціональні форми з’являються 

далеко не в будь-якій історичній ситуації і притаманні не кожному 

суспільству[42].  

У 1984 році вже згадувані Дж. Марч та Й. Олсен опублікували статтю 

під назвою «Новий інституціоналізм: організаційні чинники в політичному 

житті»[143], яка вважається однією з перших робіт, що започаткували новий 

етап розвитку політичної науки, в центрі якої опинилися проблеми 

політичних інститутів як автономних чинників політичного процесу. 

Водночас, слід зауважити, що легітимація неоінституціоналізму в якості 

нового дослідницького напряму в політологічному дискурсі стала можливою 
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завдяки великій кількості прикладних робіт, автори яких ґрунтовно доводили 

значущість інституціональної складової в політиці та інших сферах 

суспільного життя.  

Актуалізація проблематики політичних інститутів у 80-х роках ХХ 

століття мала вкрай різноманітне походження. Пожвавлення інтересу до цієї 

теми відбулося майже одночасно в теоретично і методологічно неоднорідних 

галузях політології, соціології та економічної теорії. До того ж відповідна 

переорієнтація в різних наукових сферах відбулася паралельно й незалежно 

одна від одної. Наприклад, представники неомарксизму одними з перших 

звернулися до вивчення специфічних організаційних форм держави[42], 

прихильники теорії організації вказали на важливість організаційної 

культури[145], фахівці у сфері історико-компаративістського аналізу 

закликали «повернути державу назад»[180], а дослідники економічних 

відносин дійшли висновку про конститутивну роль «правил гри» в ході 

багатоманітних взаємодій між соціальними групами та індивідами[136]. 

Відновлення інтересу до політичних інститутів мало й теоретичні 

передумови. Насамперед, це стосується неспроможності поведінкових і 

групових теорій розробити адекватні гіпотези для аналізу складних і 

багатоманітних політичних процесів. Припущення зазначених підходів 

найчастіше мали надто загальний характер і виявилися нездатними врахувати 

навіть очевидні відмінності між політичними системами та спільнотами.  

Наприкінці 80-х – початку 90-х років минулого століття 

інституціональний аналіз перебував у центрі уваги дослідників багатьох 

тісно пов’язаних з політичною наукою дисциплін, зокрема економічної 

історії, соціології організацій, соціальної антропології тощо. Результати 

відповідних досліджень свідчать про те, що для розуміння варіативності 

розвитку соціальних систем політичні інститути часто мають більший 

пояснювальний потенціал у порівнянні із соціальними чи економічними 

структурними змінними. З цього приводу Б. Г. Пітерс зазначає: «Політика, 

якщо розуміти її як інституціональну інженерію, значною мірою повернула 
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собі те центральне місце в політології, яке було нею втрачене в попередній 

період панування поведінкового підходу і теорії груп. Оновлений погляд на 

політичні інститути в певному сенсі перевернув з ніг на голову марксистську, 

поведінкову та групову пояснювальні моделі, в яких політичні процеси були 

похідними від дії соціальних та економічних сил»[42, с. 220]. 

Слід сказати, що відродженню інституціональної теорії значно сприяла 

і політична філософія, передусім, творчість американського політичного 

філософа Дж. Роулза[51], який відводив політичним інститутам центральну 

роль у встановленні і підтримці соціальної справедливості, а також розробив 

ключові аргументи легітимації таких інститутів на основі ліберальних 

принципів індивідуалізму, свободи і раціональності.  

Відтак, у 80-х роках ХХ століття в політології та низці інших наук 

з’явився новий підхід – неоінституціоналізм, котрий сьогодні набуває все 

більшої популярності серед науковців як в американській, так і в 

континентально-європейській політологічній традиції. 

Чималий вплив на процес становлення неоінституціоналізму в 

політичній науці мав «економічний імперіалізм», тобто поширення 

методології економічної теорії на соціологію, політологію та інші науки про 

суспільство. Ця методологічна експансія яскраво відобразилася навіть в 

запозиченні економічної термінології в політологічних концепціях 

(опортуністична поведінка, транзакційні витрати, соціальний обмін, 

максимізація цільової функції тощо)[48, с.110].  

Деякі вчені пов’язують появу нового інституціоналізму 

неспроможністю «традиційних» методологій (мова йде, насамперед, про 

традиційний інституціоналізм та індивідуалістичні поведінкові теорії) 

прогнозувати масштабні інституціональні трансформації. Зосібна, Д.І. Аптер 

однією з причин розвитку неоінституціоналізму називає те, «що 

неоінституціональний аналіз виявився затребуваним у зв’язку з розпадом 

Радянського Союзу. Якщо після закінчення «холодної війни» почалася третя 

хвиля демократизації, то, не меншою мірою, активізувалися й такі політичні 
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явища, як сепаратизм, релігійне сектантство і фундаменталізм, жодне з яких 

не було передбачене і не могло бути поясненим теоріями «соціальних 

змін»[3, с.374]. Таким чином, підкреслюється евристичний потенціал 

неоінституціоналізму при аналізі великих політичних перетворень. 

При цьому окремі дослідники стверджують, що новий інституціоналізм 

не протиставляється «старому» інституціональному підходу, а радше 

доповнює його новим поглядом на чинники відтворення інститутів. Як 

зазначає С.В. Патрушев, «новий інституціоналізм, з одного боку, продовжує 

інституціональну традицію, а з іншого – використовує досягнення своїх 

історичних опонентів»[40, с.147]. Хоча, на нашу думку, з причин, які будуть 

пояснені нижче, таке твердження є дещо тривіальним і поверхневим.  

Як справедливо наголошує Б. Ротстайн, «відмінність між старим і 

новим інституціоналізмом є ключовою для розуміння розвитку сучасної 

політичної науки»[53, с. 155]. Основними ознаками, що відрізняють новий 

інституціоналізм від «старого», на думку Я.І. Ваславського та С.В. Габуєва, є 

зміщення акценту від дослідження формальних структур до вивчення 

інституціональних полів, сукупності норм і цінностей, наголос на 

соціокультурній обумовленості політичних явищ і процесів. 

Неоінституціоналісти вважають основними чинниками формування та 

еволюції інститутів легітимність їх сприйняття суспільством, а не юридичні 

приписи, встановлені державою. Інститути трактуються не як формальні 

норми та офіційні організації, а як реально діючі «правила гри», тобто 

обмежувальні рамки, які структурують взаємодію між людьми для мінімізації 

витрат цієї взаємодії, пов’язаних з можливістю опортуністичної поведінки 

акторів та їх обмеженою раціональністю[11, с.63]. Відтак, мова йде про 

розширений підхід до визначення інститутів, що, на переконання Б. Петерса, 

є однією з переваг неоінституціоналізму і дозволяє вивчати інститути з більш 

широких компаративістських позицій[42, с.220]. 

Спільне для різних течій неоінституціоналізму визначення інститутів 

дали Дж. Марч та Й. Олсен: «Інститути є відносно стійким набором правил 
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та організаційних практик, втіленим у структурах значень і ресурсів, котрі 

мають інваріантний щодо конкретних індивідів характер та відрізняються 

стійкістю і перед специфічними перевагами та очікуваннями індивідів, і 

перед мінливими зовнішніми умовами»[195, с.3]. Основними одиницями 

аналізу при цьому виступають «правила, порядки, норми і значення 

«інституту», а не мікрораціональні індивіди чи макросоціальні сили»[195, 

c.16]. Водночас важливим параметром інститутів визнається їх здатність 

змінюватися в часі під впливом свідомих колективних дій, внутрішньої 

самовідтворюваної логіки інституціональної структури та зовнішніх 

спонтанних чинників. 

Неоінституціоналізм в якості причини певних наслідків прийняття 

управлінських рішень і політичної поведінки покладає характер 

інституціональних процедур. Звідси переконаність у можливості зміни якості 

політичних рішень шляхом коригування інституціональної структури. Разом 

з тим, сучасний інституціональний аналіз вивчає радше реальну поведінку, 

ніж виключно формальні і структурні аспекти інститутів[42, с.219]. Однією з 

основних рис нового інституціоналізму є також фокус на результатах 

публічної політики у вигляді політичних рішень, державних програм, 

стратегій тощо[48, с.219]. Характерним є використання кількісних методів 

аналізу, що пов’язано із впливом економічного інструментарію. У зв’язку з 

цим Д. Аптер робить висновок: «Неоінституціоналізм не так обмежений у 

порівнянні з попередньою інституціональною традицією, оскільки більш 

сприйнятливий до економічного аналізу завдяки вивченню фінансової і 

валютної політики, ринків і глобалізації»[3, с.376]. 

Важливою методологічною установкою неоінституціоналізму є 

принцип «інститути мають значення» (institutions matter), внаслідок чого в 

рамках даного підходу політичні інститути інтерпретуються як реальні 

актори зі своїми автентичними інтересами, які визначають напрямки і моделі 

активності акторів у політиці шляхом встановлення обмежень 

індивідуального вибору. Дж. Марч і Й. Олсен пишуть: «Бюрократичне 
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агентство, законодавчий комітет, апеляційні суди – це арени змагання 

соціальних сил, але вони також є сукупністю стандартних операціональних 

процедур і структурних механізмів, котрі визначають і захищають інтереси. 

Вони – політичні актори у своєму власному праві»[143, с.738]. Відтак, 

інституціональний контекст визначає результати політики, а функціонування 

інститутів та їх структурні особливості відображаються на політичній 

поведінці індивідів та характеристиках політичної системи. Розширення 

предмету аналізу за межі органів державної влади і нормативно-правової 

бази їх функціонування дозволяє неоінституціоналістам досліджувати всі 

суспільні інститути, що структурують взаємовідносини з приводу публічної 

влади, включаючи до аналізу такі поняття, як актори, ресурси і стратегії[26, 

с.208]. Перевагою неоінституціоналізму є подолання суперечності між 

формально-юридичними та соціокультурними чинниками формування 

інституціонального порядку[11, с.64]. 

Разом з тим, більшість дослідників неоінституціоналізму наголошують 

на неоднорідності підходу, що зумовлено головним чином відмінностями в 

інтерпретації базового поняття «інститут» різними теоріями, які 

об’єднуються під рубрикою «неоінституціоналізм». Найчастіше 

виокремлюють три основні напрями нової інституціональної теорії: 

соціологічний (Ф. Селзнік, П. Дімаджіо, У. Пауел), історичний (П. Холл, Т. 

Скокпол, С. Стейнмо, К. Телен) та економічний, або неоінституціоналізм 

раціонального вибору (Е. Остром, К. Шепсл). Інколи додатково 

виокремлюється нормативний (Дж. Марч, Й. Олсен) та організаційний (Е. 

Іммергат) напрями досліджень, перший з яких розвинувся в межах 

політичної науки, другий – в соціології. Останнім часом науковці окремо 

зазначають про більш пізні школи неоінституціоналізму, такі як 

конструктивістський, або дискурсивний (В. Шмідт), структурний, 

мережевий(К. Анселл) та когнітивний[26, с. 212]. 

З цього приводу Т. Алєксєєва припускає, що «дослідження інститутів – 

це не стільки теорія чи метод, скільки тема»[1, с.103]. Власне, якщо 
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визначати інституціональний підхід як сукупність усіх досліджень, так чи 

інакше пов’язаних з інститутами, можна погодитися з таким 

формулюванням. Однак, варто наголосити, що подібна «тема» матиме радше 

довідково-енциклопедичне, аніж теоретико-методологічне наукове значення. 

В контексті цієї проблеми можна запропонувати кілька способів 

ідентифікації нового інституціоналізму як автентичного наукового підходу, 

розмежуванню яких (способів) дослідники здебільшого не приділяють уваги, 

що в підсумку лише закріплює за неоінституціоналізмом статус довільного 

паноптикуму найрізноманітніших, часто навіть суперечливих одна одній  

теоретичних доробок.  

По-перше, можна використовувати суто хронологічний критерій, 

позначаючи нову хвилю інституціональних досліджень, що актуалізувалася 

після поведінкової революції в кінці 70 – на початку 80-х років минулого 

століття як «новий інституціоналізм», передусім, на противагу «старому», 

який відігравав провідну роль у політичній науці до 1930-40-х рр. За такого 

підходу нехтується будь-яка предметна і методологічна специфіка 

досліджень. Наприклад, починаючи з 1990-х років, майже всі дослідження в 

рамках теорії організації автоматично проходили під «брендом» 

неоінституціоналізму, популяризованого У. Пауелом, П. Дімаджіо, Дж. 

Мейєром та Д. Скоттом[18].  

По-друге, до аналогічної еклектики у визначенні неоінституціоналізму 

призводить і його виокремлення на основі предмету дослідження. Очевидно, 

що таким предметом є «інститут», але оскільки під цим поняттям в сучасній 

науці одночасно розуміють «норми і правила, організації та установи, органи 

і відносини, спільноти і статуси, рутини і ритуали, звичаї і традиції, спосіб 

мислення і поведінки»[23, с.6], то неоінституціоналізм перетворюється 

буквально на теорію про все, позбавляючись наукової специфіки.   

Більш чи менш усвідомлене використання зазначених критеріїв стало 

основною причиною зростання серед науковців скептичних настроїв щодо 

релевантності інституціональної теорії загалом. Приміром, Ф. Рогес вважає, 
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що поява великої кількості дифузних досліджень на початку ХХІ століття 

поклала кінець інституціоналізму як цілісному підходу, окремі вчені іронічно 

називають інституціоналізм швидше ідеологією, ніж теорією[127], інші 

закріплюють за підходом роль маркера, який дозволяє ідентифікувати певну 

наукову спільноту, але не є самостійною теоретичною перспективою. Доволі 

показовою в цьому контексті є цьогорічна дискусія американських вчених Б. 

Кінга та В. Оказіо[Там же].  

На нашу думку, призвідниками такої ситуації є кілька чинників. 

Насамперед, превалювання досліджень прикладного характеру об’єктивно 

зумовлює звуження предмету аналізу до обмеженого кола конкретних 

проблем. Це породжує необхідність використання особливих інструментів 

дослідження, придатних для роботи з емпіричними даними, та вимагає від 

теорій емпіричної верифікації. Тому в середовищі багатьох науковців, 

особливо представників англо-американської традиції, теорія завжди 

предметно специфікована, і, за рідкісними винятками, складно знайти 

фахівця, котрий одночасно вивчає організаційні структури публічної влади, 

ціннісні установки суспільства та колективні ідентичності. Адже все це – 

цілком різні предмети наукового пошуку. Сучасні західні дослідники часто 

розуміють теорію як концепцію, в основі якої лежить певна вузька проблема, 

і яка має засновуватися на чітких гіпотезах, що піддаються перевірці. 

Водночас метод тлумачиться переважно інструментально, як конкретна 

методика дослідження (метод ПАТТЕРН, SWOT-аналіз, івент-аналіз тощо). В 

цьому сенсі інституціоналізм справді не є ні теорією, ні методом.  І 

твердження Б. Кінга про те, що сьогодні вже немає підстав називати 

дослідників різних проблем і дисциплін інституціоналістами, доречно хіба 

що у випадку вузько-прикладної інтерпретації інституціоналізму.  

Проблему ідентифікації нової інституціональної теорії додатково 

ускладнюють ще й, на перший погляд, банальні лейтмотиви підходу на 

зразок «інститути мають значення»[34], «інститути – актори у своєму 

праві»[143], «неоінституціоналізм як більш агентський погляд на 
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інститути»[127] тощо. Виходячи з цього, ряд авторитетних політологів, 

наприклад, Г. Алмонд, А. Джордан, справедливо задаються питанням: що в 

новому інституціоналізмі справді нового?[1, с.103]. Адже, скажімо, в роботах 

представників «старого» інституціоналізму інститути тлумачилися не просто 

як автономні актори, що впливають на результати політичного процесу, а як 

його детермінантні чинники. Однак варто мати на увазі, що подібні гасла 

декларувалися неоінституціоналістами для підкреслення опозиційності їх 

ідей, насамперед, до біхевіоралізму, в якому інститути взагалі виключалися з 

аналізу. Поза цим контекстом тлумачити наголос на автономній ролі 

інститутів як визначальну змістовну прикмету нової інституціональної теорії 

неприйнятно.  

В даному дисертаційному дослідженні зроблено спробу показати, що 

неоінституціоналізм найбільш доречно визначати як певну методологічну 

програму дослідження, набір аналітичних принципів, який дозволяє 

продуктивно вивчати найбільш важливі суспільно-політичні явища і процеси 

як мікро-, так і  макрорівня, а головне – обґрунтувати генетичний зв’язок між 

ними. Українська дослідниця О. Рибій зазначає, що  інституціональна 

методологія є сукупністю «інституціональних підходів, ідей та методів 

суспільних наук, яку не можна ототожнювати з поняттям інституціонального 

методу – інструменту спрощеного, не обтяженого додатковими змінними 

інституціонального аналізу»[50, с. 5-6]. Автор дисертаційної роботи 

пропонує тлумачити методологію як сукупність принципів, наукових 

моделей, понять, методів та конкретних інструментів дослідження. При 

цьому конкретні поняття і методи в рамках методології обгрунтовуються за 

допомогою її вихідних принципів і покликані верифікувати ці принципи на 

основі дослідження емпіричних даних. Таке бачення дає змогу трактувати 

методологію не просто як сукупність дослідницьких інструментів, а як 

логічну систему, вчення про метод та умови і можливості його використання.  

Неоінституціоналізм, відтак, передбачає превалювання методу над 

предметом, що дозволяє розглядати колективні організаційні та ментальні 
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структури і процедури, а також індивідуальну поведінку з єдиних 

аналітичних позицій. Крім того, одна з важливих гіпотез дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що різні напрями неоінституціоналізму не є 

несумісними теоріями і не покладаються на взаємовиключні методологічні 

принципи. Їх розрізняє головним чином більший чи менший ступінь 

акцентування на одній із базових у соціальних науках «моделей людини», в 

основі яких лежать певні уявлення про людську природу та детермінанти її 

поведінки. Водночас теоретичні розробки найбільш авторитетних 

представників неоінституціоналізму, зокрема підхід Д. Норта, в 

несистематизованому вигляді апелює одночасно до трьох ключових моделей, 

які оцінюються як рівнозначні і взаємодоповнюючі інструменти аналізу 

складної реальної поведінки людей в суспільстві.  

Насамкінець, доцільно коротко зупинитися на поясненні щодо 

вживання основних термінів дисертаційного дослідження. Зокрема, у 

пропонованому тексті такі терміни, як «метод», «підхід» і «парадигма» 

вживаються як синонімічні. Метод є способом логічного осягнення сутності 

предмету дослідження і виступає родовим поняття щодо двох інших. 

Науковий підхід можна розтлумачити як узагальнену характеристику методу, 

а парадигму визначити як апробовану науковою спільнотою модель 

постановки проблем та їх вирішення[70, с. 270]. 

Змістовно рівноцінний вжиток виправданий також щодо назв 

«неоінституціоналізм» та «новий інституціоналізм». Так, обидва варіанти 

зустрічаються і в англомовній, і в україномовній та російськомовній науковій 

літературі. Щоправда англомовні автори найчастіше використовують 

словосполучення «новий інституціоналізм» або «нова інституціональна 

теорія» (new institutionalism, new institutional theory), і значно рідше вживають 

«неоінституціоналізм» (neo-institutionalism), тоді як в україномовному та 

російськомовному науковому дискурсі навпаки переважає термін 

«неоінституціоналізм». В будь-якому разі мова йде про один і той самий 

науковий підхід.  
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Більш неоднозначна ситуація виникає при розмежуванні термінів 

«інститут» та «інституція». Термін «інститут» етимологічно походить від 

латинського слова «institutum» (установа, організація, підрозділ), значення 

якого в сучасній англійській мові передається словом «institute», і позначає, 

насамперед, організаційну одиницю. «Інституція» (від лат. «institutio» - 

спосіб дії, настанова, припис; англомовний еквівалент – «institution») 

визначається як стабільні, ціннісно зумовлені зразки поведінки, структури і 

механізми соціального порядку[195, с. 7]. Тобто «інституція» більшою мірою 

відповідає «правилам гри», «структурам ресурсів і значень», «стійкому 

набору правил і організаційних процедур» - визначенням, якими оперують 

представники неоінституціоналізму. Втім, в Оксфордському тлумачному 

словнику «інституція» визначається і як організація, і як встановлений закон, 

практика чи звичай[Там же]. Більшість зарубіжних авторів також не приділяє 

значної уваги розмежуванню цих термінів. До прикладу, Є. Майбурд 

стверджує: «Термін «інституціоналізм» заснований на поняттях «інституція» 

(звичай, заведений порядок) та «інститут» (порядок, закріплений у формі 

закону чи установлення). Зрештою, часто інститутами називають і те, й 

інше»[23, с. 30]. Немає одностайності у використанні термінів і серед 

українських дослідників. Зокрема, О. Рибій[49], О. Півторак[41] вживають 

термін «інститут», О. Суший[59] та А. Колодій[27] – «інституція», О. 

Стойко[58] в тексті однієї монографії використовує обидва поняття в 

тотожному значенні. Таким чином, якщо зважати виключно на адекватність 

перекладу з англійської мови, більш правильно використовувати термін 

«інституція» замість «інституту», адже англомовні представники 

інституціонального підходу вживають в дослідженнях слово «institution», а 

не «institute». Проте, слід наголосити, що відсутність в англомовному 

науковому середовищі строгого змістовного розмежування зазначених 

термінів, свідчить про переважне використання слова «інституція» західними 

авторами лише як про конвенційну традицію відповідної наукової спільноти. 

Тож, з огляду на переважаюче вживання у вітчизняному (а також 



41 
 

російськомовному) науковому дискурсі саме терміну «інститут», його 

використання для позначення центральної категорії інституціональної 

парадигми є цілком виправданим. Спроби ж розмежувати вказані поняття 

змістовно[23] заслуговують окремої уваги і будуть розглянуті в наступних 

розділах дисертації.  

З огляду на міждисциплінарний характер неоінституціоналізму, 

вивчати даний підхід неможливо без розуміння основних методологічних 

тенденцій суспільних наук, які відображені у зміні парадигм політології та на 

фоні яких виник неоінституціональний аналіз. Парадигмальний розвиток 

наук про суспільство можна прослідкувати крізь призму двох 

фундаментальних методологічних перспектив – холізму та атомізму. 

Методологічний холізм передбачає підхід до вивчення об’єкту як 

цілісності, а також пояснення одиничного виключно через ціле. Суспільство 

в межах даного підходу розглядається не просто як нерозривна єдність усіх 

сфер і компонентів, а як цілком автономна реальність, котра є первинною 

щодо своїх частин[54]. Натомість методологічний атомізм виходить із 

припущення про те, що реальний онтологічний статус мають лише індивіди, 

а будь-які колективні виміри суспільного необхідно пояснювати виключно на 

основі природи індивідуального. Аналіз колективу і колективного інтересу, 

таким чином, в цьому випадку не має самостійного пізнавального 

значення[Там же, с. 40]. Загалом холізм і атомізм продовжують давню 

філософську традицію в теорії пізнання – реалізму та номіналізму відповідно. 

Реалізм постулює існування загальних сутностей незалежно від суб’єкта 

пізнання, тоді як для номіналізму ці сутності є лише понятійними 

абстракціями.  

Варто підкреслити, що в обох випадках мова йде, в першу чергу, про 

наукову методологічну перспективу, спосіб логічного обґрунтування, а не 

про світоглядні переконання, хоч дуже часто ці аспекти переплітаються. 

Скажімо, філософський індивідуалізм як «напрямок думок, почуттів і 

бажань, що розцінює життя окремої людини як більш важливе, ніж існування 
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великих асоціацій і суспільства загалом»[54, с.15] в цьому контексті зовсім 

не тотожний принципу методологічного атомізму, адже виявлення ступеня 

важливості індивідуального і колективного є радше ціннісно-ідеологічною, 

аніж науковою проблемою.  

До початку інституціоналізації та диференціації соціальних наук, 

зокрема економічної теорії, політології, соціології та психології, в ХІХ 

столітті холізм і атомізм не протиставлялися одне одному. Обидва підходи, 

наприклад, співіснували в межах класичної політекономії. Для А. Сміта 

індивід був вихідною неподільною частиною суспільства, поведінка якого 

детермінувалася психологічним феноменом «прагнення до багатства». 

Існування колективних структур пояснювалося через вільну взаємодію 

егоїстичних індивідів, яка забезпечувалася складним самопідтримуваним 

механізмом «невидимої руки» ринку. Розвиваючи схожі погляди, Дж. Мілль 

доводив, що всі суспільні феномени є явищами людської природи, а 

суспільні закони зводяться до мотивів індивідуальних дій: «Закони 

суспільних явищ суть не що інше і не можуть бути нічим іншим, як тільки 

законами дій і пристрастей людей, тобто законами індивідуальної людської 

природи»[54, с. 34]. Разом з тим, на думку Дж. Мілля, попередні покоління 

впливають на розвиток майбутніх поколінь, тобто індивід перебуває під 

впливом соціального середовища, традицій, правових і моральних норм, які 

визначають мотиви його дій. Тож класична політична економія поєднувала 

два контрадикторних методологічних принципи.  

Водночас індивідуалістична перспектива в цей період дедалі більше 

зміцнювала позиції в науці завдяки шотландській моральній філософії Ф. 

Хатчисона, Д. Юма, А. Фергюсона, а також внаслідок поширення 

утилітаристських поглядів Дж. Бентама та його послідовників[54, с.35-36]. 

Єдиним критерієм всілякої моральної дії утилітаристи вважали користь у 

вигляді задоволення або щастя, яка вимірюється суб’єктивно кожним 

індивідом і може бути оцінена лише як результат конкретних дій. Тому 

закони й політичні інститути мають бути сконструйовані в такий спосіб, аби 



43 
 

забезпечувати максимальну користь для якнайбільшого числа індивідів. 

Звідси слідує, що суспільне благо є арифметичною калькуляцією 

індивідуальних функцій корисності, а саме суспільство – агрегатом 

індивідуальних воль.  

Внаслідок рецепції принципів утилітаризму в 70-х роках ХІХ століття в 

економічній науці відбулася так звана «маржиналістська революція». Фокус 

нового підходу остаточно змістився від дослідження виробничих процесів та 

макросоціальних чинників до вивчення суб’єктивних детермінант 

економічних процесів, виражених у граничних величинах (гранична 

корисність, гранична продуктивність тощо). Суб’єктивізм маржиналізму 

полягав у розгляді всіх економічних явищ з точки зору їх оцінки 

раціональним індивідом, який максимізує власне задоволення. Причому 

звернення до «принципу корисності», котрий можна визначити лише на 

основі особистісного сприйняття, передбачає психологізацію науки, тобто 

визнання психології індивідів вихідним пунктом теорії[32]. 

Очевидно, що суб’єктивізм і психологізм утилітаризму мали велике 

значення як теоретична апологія вільного ринку, але побудована на їх основі 

етична доктрина і теорія суспільства не витримували критики, передусім, 

через надто механістичний характер.  

З послідовною критикою методологічного атомізму, втіленого в 

утилітаристській етиці, психології, індивідуалістичній політичній та 

економічній теорії, виступила французька соціологічна школа, центральне 

місце в якій належить Е. Дюркгейму. Для соціолога суспільство – це 

реальність особливого роду, котру не можна звести до інших видів 

реальності. Суспільство повністю автономне щодо індивідуальної 

біопсихічної реальності і функціонує за своїми власними законами. Водночас 

людина постає як подвійна реальність (homo duplex), в якій співіснують дві 

сутності – соціальна та індивідуальна, але вони не є рівноцінними. Е. 

Дюркгейм наполягає не лише на автономності соціального, а й підкреслює 

примат соціальної реальності щодо індивідуального виміру суспільства, її 
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превалююче значення в детермінації людської свідомості і поведінки. 

Натомість роль індивідуальної реальності визнається вторинною[19]. 

 Центральним поняттям в теорії Е. Дюркгейма є соціальний факт, 

сутність якого розкривається через дві властивості: зовнішнє існування 

стосовно індивідів та примусову силу щодо них[Там же]. Соціальними 

фактами є колективні уявлення, колективна свідомість, сфера священного, 

які завжди домінують над індивідуальними уявленнями, індивідуальною 

свідомістю та світським простором. Суспільство виступає реальним об’єктом 

всіх релігійних та громадянських культів, і становить більш змістовну та 

багату реальність, ніж індивід, над яким воно домінує в якості джерела всіх 

вищих цінностей. Інколи такий підхід називають «соціальним реалізмом», 

який протиставляється «соціальному номіналізму», що трактує суспільство 

не як самостійну субстанцію, а як сукупність окремих індивідів. 

Головний принцип методології Е. Дюркгейма виражений формулою, 

згідно з якою «соціальні факти необхідно розглядати як речі»[19]. Це 

означає, що дослідженню підлягають не уявлення та ідеї про суспільство, а 

науковий опис колективних структур, здійснений за допомогою точних 

методів, аналогічних методам природничих наук. Таким чином, вивчатися 

мають зібрані науковим шляхом дані про колективні уявлення, цінності, 

стійкі зразки поведінки як цілісні та неподільні утворення подібно тому, як 

природничі науки вивчають об’єкти фізичного світу.  

Автономія соціальної реальності в Е. Дюркгейма передбачає і 

самостійність соціології як науки, нередукованість її методології до 

аналітичних інструментів інших наук. Виходячи з цього, вчений обґрунтовує 

методологічний принцип, відповідно до якого соціальні факти мають 

пояснюватися лише іншими соціальними фактами: «Визначальну причину 

даного соціального факту слід шукати з-поміж попередніх соціальних фактів, 

а не у станах індивідуальної свідомості»[19, с.499]. Понад те, оскільки 

відповідно до принципу «соціального реалізму» суспільство є домінуючою, 

вищої реальністю, відбувається соціологізація як пояснювальних, так і 
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пояснюючих чинників. Соціологічний спосіб пояснення проголошується 

єдино правильним, таким, що виключає інші способи або включає їх до себе. 

Як наслідок, соціологія постає не лише як наука про соціальні факти, але й як 

свого роду наука наук, покликана модернізувати і соціологізувати інші галузі 

знання. Відтак, методологічний холізм (у вигляді «соціологізму») в теорії Е. 

Дюркгейма доповнюється так званим «соціологічним експансіонізмом», або 

«соціологічним імперіалізмом», тобто соціологія позиціонувалася не просто 

самостійною наукою поряд з іншими, але  системою, корпусом соціальних 

наук[32]. 

Примітно, що соціальними фактами у розумінні Е. Дюркгейма також є 

інститути. Як зазначалося, останні вчений тлумачив як усталені способи дії, 

зразки мислення і почуттів, характерні для даної спільноти. Наполягаючи на 

нормативному і примусовому характері інститутів, Е. Дюркгейм розглядає їх 

в якості синонімів будь-якої соціальної регуляції: все соціальне 

інституціональне, позаяк все соціальне примусове, а інститут є інструментом 

соціального примусу. В цьому аспекті соціальні факти співпадають з 

інститутами у повному обсязі. Зрештою, Е. Дюркгейм, спочатку визначивши 

предметом соціології соціальні факти, невдовзі тлумачить її саме як науку 

про інститути, їх виникнення та функціонування[29]. А так як соціологія, на 

переконання мислителя, виступає наукою наук, то й «соціологічний 

імперіалізм» набуває, по суті, форми традиційного інституціоналізму. 

«Старий» інституціоналізм, представлений роботами М. Оріу, Ж. 

Ренара, К. Фрідріха, Дж. Комонса, Т. Веблена та ін., також розглядав 

політику як незалежну від індивідуальних інтересів нормативну систему. 

Характерною прикметою відповідної традиції був легалізм, що передбачає 

інтерпретацію політики в термінах конституції і права. Домінуючий елемент 

нормативності при вивченні політичного життя залишав осторонь специфіку 

реальних процесів та їх суперечливу взаємодію із  правовими нормами. Сам 

характер норми, передусім її узагальненість та абстрактність, вимагав 

розглядати політичну поведінку індивідів здебільшого в термінах 



46 
 

відповідності або відхилення нормативним приписам. Водночас ідеалізація 

інститутів призводила до ідеалізації відображуваних ними суспільних 

інтересів, що набували характеру самостійної сутності, не пов’язаної з 

інтересами конкретних індивідів. Таким чином, саме холістська методологія 

є ключовою ознакою старого інституціоналізму, яка дозволяє змістовно 

відрізнити його від неоінституціоналізму. Інші критерії розмежування мають 

вторинне значення. Адже, наприклад, попри акцент на формальних 

інститутах, представники традиційного інституціоналізму не оминають 

увагою і неформальні структури, а дескриптивно-індуктивний та історико-

компаративний методи аналізу, за якими часто ідентифікують стару версію 

інституціонального підходу[59, с.18], є поширеними інструментами 

дослідження і в рамках нової інституціональної теорії.   

Наукові позиції методологічного холізму серйозно похитнулися з 

розвитком логічного позитивізму в 1930-х роках. Аргументи позитивістів, 

насамперед, Л. Вітгенштейна та членів «віденського гуртка» (М. Шлік, А. 

Айєр, Р. Карнап, К. фон Нейрат) підважили засади класичної політичної 

теорії і створили передумови для її тлумачення як сукупності суб’єктивних 

поглядів і підходів окремих мислителів, тобто псевдонауки[1, с.70]. 

Логічний позитивізм передбачає побудову будь-якої теорії виключно 

на основі фактів – матеріальних об’єктів та даних чуттєвого досвіду. Базова 

вимога до теорії полягає в тому, що вона має бути логічним відображенням 

фактів, які є основними одиницями смислу. Будь-яке теоретичне твердження 

має сенс тільки в тому випадку, якщо його можна емпірично підтвердити. 

Звідси випливає, що всі ціннісно-нормативні твердження, такі поняття, як 

суспільне благо, колективні уявлення, суспільний інтерес тощо, не мають 

стосунку до науки. Нормативні судження мають радше емоційний, 

суб’єктивно-оцінювальний, аніж пізнавальний сенс, а відповідно, - 

суб’єктивний, а не об’єктивний статус. Крім того, між фактами та 

нормативними судженнями немає логічного зв’язку (так званий «принцип 

Юма»), отже, навіть засновані на емпіричних фактах висновки щодо природи 
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людини і людських відносин не можуть логічно обґрунтовувати нормативні 

висновки про те, як має бути влаштована політична спільнота або чим є 

основні політичні блага[1, с.73-77]. Виходячи з цього, в 1956 році П. Ласлетт 

опублікував статтю, в якій проголосив «смерть» політичної теорії, 

обґрунтовуючи свій висновок тим, що зростання впливу логічного 

позитивізму поставило під сумнів пізнавальні основи дисципліни[1, с. 75]. 

В контексті нашого аналізу важливим є те, що вимоги позитивістів до 

наукової теорії, яка повинна спиратися на емпіричні факти, спроможні 

задовольнити лише індивідуалістичні підходи. Політичні концепції мають 

емпіричний характер в тих випадках, якщо соціальні цілісності можна звести 

до дій окремих індивідів. При цьому людська діяльність тлумачиться з точки 

зору сукупності певних фізичних актів, які складають поведінку. Відтак, 

політична теорія має бути емпіричною, але не нормативною, пояснюючою, 

однак не рекомендаційною, ціннісно нейтральною і не прихильною жодній 

конкретній концепції блага. 

Поворот до методологічного атомізму мав кілька причин. По-перше, 

мова йде про політичну, економічну та культурну емансипацію індивіда в 

ліберально-демократичних режимах, внаслідок чого закріпилися відповідні 

цінності незалежного, раціонального, активного й підприємливого 

громадянина. По-друге, що стосується відмежування науки від ціннісних 

нашарувань, тут певну роль відіграли політичні переслідування за 

ідеологічною ознакою (наприклад, маккартизм у США в кін. 1940-х – 1950-х 

рр.), що спонукало дослідників працювати в ідеологічно нейтральних 

координатах. Втім, все це зовнішні чинники, в той час як головна причина 

зміни методологічної перспективи все ж носила внутрішньонауковий, 

пов’язаний безпосередньо з розвитком епістемологічних ідей, характер.  

Таким чином, вплив логічного позитивізму призвів до панування в 

політичній науці двох індивідуалістичних підходів – біхевіоралізму і теорії 

раціонального вибору. Характерними рисами біхевіоралістичного підходу в 

політологічних дослідженнях є вимога емпіричного спостереження та 
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емпіричної перевірки, що відповідає позитивістській доктрині. Центральною 

категорією біхевіоралізму є політична поведінка, яка досліджується 

індуктивними методами і підлягає верифікації. Як об’єкт аналізу поведінка 

має дві переваги у порівнянні з об’єктами дослідження холістських 

нормативних теорій: 1) дозволяє з’ясувати, що відбувається в рамках права, 

політичних ідеологій та інститутів насправді, тобто поглянути на реальний 

процес, в якому об’єктивуються надіндивідуальні приписи і структури; 2) є 

спостережуваною, а значить, піддається верифікації. Поведінка розглядається 

як більш фундаментальна категорія у порівнянні з правилами і нормами, 

оскільки стосується сфери «живої» політики. Водночас це не означає, що 

норми, цінності й ідеології не мають значення в політичному житті, однак їх 

роль визначається саме функцією, яку вони виконують у поведінці 

людини[137]. 

Оскільки емпірична наука вимагає формування підтверджуваних 

гіпотез та чітких закономірностей, біхевіоралісти розробили концепцію 

«природної людини», в якій були віднайдені підстави повторюваності в 

політичному процесі, пов’язані із домінуючою властивістю «природної 

людини» – прагненням до влади. Пояснення центрального політичного 

інститути – держави – на основі цієї концепції полягало в її зведенні до 

механічного агрегату окремих воль. Аналогічний підхід представники 

біхевіоралізму застосовували для інтерпретації всіх суспільно-політичних 

інститутів. Наприклад, Г. Лассуел заперечував ідею загального блага як 

функцію держави і заперечував будь-які абстрактно-моралістські 

трактування останньої. Інститути державної влади виникають внаслідок 

зіткнення, злиття, боротьби і рівноваги воль до влади, тобто як силове поле, 

де взаємодіють окремі індивіди, кожен зі своїм власним варіантом 

поведінки[1, с. 115]. 

Однак попри те, що біхевіоралізм заснований на індивідуалістичному 

редукціонізмі в поясненні суспільства та його інститутів, базові 

методологічні принципи підходу не задовольняли ціннісну ліберальну 
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максиму – повну автономію індивіда. Річ у тім, що, оскільки джерелом 

біхевіоралізму як політологічної теорії є біхевіоризм як науковий напрям у 

психології, людська поведінка в обох теоріях розглядається як реакція на 

стимули зовнішнього середовища. Відтак, сама людина у тлумаченні 

біхевіоралістів є залежною змінною в аналізі, зміст і форму її поведінкових 

реакцій визначають не внутрішні мотиви, а зовнішні подразники.  

На противагу цьому теорія раціонального вибору замість припущення 

про людину, яка є чутливою до середовища, пасивно інтерналізує норми в 

процесі соціалізації, виконує системні ролі та реалізує адаптивну поведінку, 

висунула модель самодостатнього, раціонального і цілеспрямованого, 

провокативного агента, котрий максимізує свої особисті інтереси[177, с.133]. 

І мова йде не просто про ціннісний ідеальний тип підприємця на 

економічному чи політичному ринку. Слідом за неокласичною економікою 

теорія раціонального вибору перетворює вказані ціннісні параметри на свої 

вихідні методологічні принципи, які виражені твердженням про незалежний 

набір мотивів та преференцій індивіда, на основі яких він здійснює вибір із 

доступних йому альтернатив. Представники зазначеного підходу принципово 

відмовляються розглядати походження цілей і мотивів індивідуальних дій, 

вважаючи їх апріорі даними джерелами поведінки та неподільними 

одиницями аналізу. Причина такого методологічного «звільнення» індивіда 

носить суто ідеологічний аргумент: підкреслення ролі вільного вибору, що 

витікає з індивідуальних преференцій, значно більше відповідає принципам 

«суверенітету споживача» і «невидимої руки» ринку, ніж акцентування уваги 

на логіці ситуації, яка детермінує поведінку і тим самим узалежнює індивіда 

від соціально-політичних, економічних, культурних та психологічних 

чинників. Таким чином, в теорії раціонального вибору індивід не тільки діє 

раціонально, обираючи найефективніший спосіб реалізації своїх цілей, але й 

самі цілі є його «приватною власністю» і не формуються під впливом 

зовнішніх макросоціальних обставин, що дозволяє радикалізувати 

ліберальний принцип автономності індивіда на методологічному рівні.  
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Інтенсивне поширення наукових досліджень в рамках теорії 

раціонального вибору з середини 1950-х років ознаменувало початок 

широкого використання методів економічної науки, заснованої на 

перспективі методологічного атомізму, в дослідженнях інших наукових 

дисциплін, зокрема політології, соціології, історії, права і т.п. Всередині 

1970-х років відбулося теоретичне осмислення цього процесу, який отримав 

назву «економічного імперіалізму» і став методологічною опозицією 

«соціологічному імперіалізму», котрий займав домінуюче положення в 

рамках «старого» інституціоналізму як своєрідного «мейнстріму» політичної 

науки в першій половині ХХ століття. Перші спроби застосувати економічні 

моделі до проблем, які традиційно вважалися неекономічними, були зроблені 

Г. Беккером та Е. Даунсом, котрі вивчали раціональну політичну поведінку 

під час голосування на виборах  (Е. Даунс вважається розробником 

«економічної теорії демократії»). Крім того, теорія раціонального вибору 

дозволила продуктивно вивчати такі демократичні феномени, як 

плюралістичні процеси прийняття рішень, розподілення влади, формування 

коаліцій, функціонування представницьких органів влади тощо. Загалом 

теорія базувалася на припущенні про те, що у сфері владних відносин і 

прийнятті рішень щодо колективних благ актори поводять себе так само 

раціонально і з позицій власного інтересу, як і в економічному житті[32].  

Попри те, що явища соціологічного та економічного імперіалізму 

продемонстрували можливість міждисциплінарного використання 

методологічних підходів, інтеграція між ними довгий час залишалася і до 

певної міри залишається актуальною епістемологічною проблемою. З одного 

боку, методологічний холізм ігнорує значення індивідуальної поведінки, з 

іншого – методологічний атомізм найчастіше не враховував значення 

інституціональних чинників. В контексті еволюції дослідницьких підходів ця 

диференціація виглядає дещо складніше. Зокрема, в рамках структурного 

функціоналізму, марксизму і теорії груп автономна роль однаково не 

закріплювалася ні за індивідуальними акторами, ні за інститутами. Для 
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«старого інституціоналізму», як і для всіх перелічених підходів, 

індивідуальна поведінка мала вторинний, похідний характер. Натомість 

представники біхевіоралізму і теорії раціонального вибору нехтували в 

аналізі вже інститутами, відводячи останнім роль пасивних організаційних 

рамок для взаємодії індивідів. 

Водночас, треба зазначити, що часто методологічний атомізм і 

методологічний холізм використовуються не стільки в якості протилежних 

підходів до розуміння сутності суспільства, первинності індивідуального чи 

колективного, скільки внаслідок специфіки предмету дослідження 

конкретної науки, яка може вивчати переважно мікро- (психологія) або 

макрорівень (соціологія) суспільної організації. В цьому контексті очевидно, 

що в дослідженні, приміром, закономірностей функціонування політичної 

системи аналіз індивідуальних інтересів або мотивів політичних акторів не 

принесе багато користі. Разом з тим, якщо для інших суспільних наук, 

передусім соціології та економічної теорії, прихильність холізму чи атомізму 

визначалася науковою спеціалізацією, науковим «поділом праці», то в 

політології мало місце почергове домінування цих методологічних 

перспектив. Відповідно політична наука опинилася серед найбільших 

«бенефіціарів» зближення мікро- і макрорівнів аналізу.  

Процес активної інтеграції розпочався з 1970-х років, коли в межах 

економічної теорії, когнітивної психології, теорії організації, теорії 

соціального обміну було переосмислено ключові поведінкові постулати, 

характерні для попередніх етапів розвитку суспільних наук, та проведено ряд 

емпіричних досліджень, які довели визначальну роль інституціональних 

обмежень у формуванні індивідуальної, організаційної та групової поведінки. 

Значний вплив ліберальної політичної філософії в цей час поставив перед 

науковцями складну методологічну проблему: пояснити сутність, причини 

виникнення, стабільності і зміни інститутів на основі методологічного 

індивідуалізму. Вирішення цієї проблеми відбувалося паралельно в межах 

різних наукових дисциплін і дослідницьких інтересів, що дозволило суттєво 
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розширити горизонт інтерпретації суспільних інститутів, але водночас надто 

ускладнило розробку єдиного неоінституціонального методологічного 

підходу.   

 

Висновки до першого розділу 

Характер зв’язку між індивідуальною поведінкою та 

надіндивідуальними детермінантами діяльності індивідів є однією з 

ключових проблем соціальних наук. Водночас теоретичний спосіб 

експлікації цього зв’язку, виражений у полярних методологічних 

перспективах холізму та атомізму, є маркером парадигмальної еволюції 

політичної науки.  

Значний методологічний потенціал у подоланні дуалізму макро- і 

мікрорівня політичної організації суспільства притаманний 

неоінституціональному підходу, який є частиною інституціональної 

парадигми в політології.  

До історично першої форми інституціоналізму («старого», 

традиційного, класичного), ідеї якого широко використовувалися у 

політології на етапі її становлення як науки, належать: французький 

правовий інституціоналізм, дослідження суспільно-політичних інститутів 

представниками політичної та соціологічної думки ХІХ – першої половини 

ХХ століття, американський економіко-правовий інституціоналізм даного 

періоду.  

З-поміж ознак, що є спільними для «старого» інституціоналізму – 

об’єктивізм, легалізм, інституціонально-структурний детермінізм, 

превалювання дескриптивного підходу, - головним атрибутом традиційного 

етапу розвитку інституціональної парадигми є орієнтація на методологічний 

холізм, котрий передбачає визначальну роль суспільно-політичних інститутів 

у детермінації індивідуальної поведінки, акцент на пізнавальній і практичній 

первинності інститутів щодо індивідів. Превалювання цієї методологічної 

установки стало наслідком рецепції політичною наукою «соціологічного 

імперіалізму» - поширення дослідницького інструментарію соціології на інші 

науки, в основі якого перебуває акцент на вивченні макровиміру організації 

суспільства.  

Недосконалість дослідницьких можливостей «старого» 

інституціоналізму, передусім слабкий прогностичний потенціал, 

зосередження на статичних аспектах інституціональної структури на шкоду 

функціональним, а також виключення з аналізу чинника індивідуальної 
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поведінки в політичному процесі, зумовила перехід до використання в 

політології методологічного атомізму як основи поведінкових теорій. У 

практичній сфері цьому сприяла емансипація індивіда в ліберально-

демократичних режимах, тоді як у теоретико-методологічному плані 

призвідником поширення атомістичних підходів стало розповсюдження ідей 

логічного позитивізму та методів неокласичної економічної теорії 

(«економічний імперіалізм»).  

Методологічна експансія соціології та економічної теорії 

диференціювала основні концепції політичної науки середини ХХ століття на 

дві умовні категорії. Перша (теорія груп, неомарксизм, структурний 

функціоналізм, системний підхід) зосереджувала увагу на структурних 

соціетальних цілісностях, нехтуючи значенням індивідуального чинника 

політичного процесу. Натомість такі підходи, як біхевіоралізм і теорія 

раціонального вибору, розглядали суспільство в якості механічної суми 

автономних індивідів та водночас заперечували самодостатність і 

детермінуючу роль надіндивідуальних утворень. При цьому, якщо перша 

група теорій тлумачила інститути похідними від фундаментальних класових, 

економічних або соціокультурних процесів і явищ, то друга вбачала в 

інституціональних формах політики лише нейтральні арени взаємодії 

окремих акторів.  

Полярність методологічних підходів до трактування зв’язку 

суспільного та індивідуального посилювалася спеціалізацією соціальних 

наук, зосередженістю їхнього предмету лише на макро-, мікро- або мезорівні 

функціонування суспільства. Крім того, така поляризація перешкоджала як 

адекватному розумінню механізмів трансформації політичної системи 

суспільства, так і чинників формування та обмеження поведінки політичних 

акторів. Це викликало об’єктивну потребу у міждисциплінарних 

дослідженнях і, як наслідок, призвело до появи індивідуалістичної теорії 

соціального обміну в соціології, інституціональної економічної теорії (на 

противагу мейнстріму цієї галузі, котра зосереджувалася на 

мікроекономічних дослідженнях) та теорії організації в політології і 

соціології, котра запозичила багато понять із когнітивної психології. 

Теоретичні узагальнення в рамках цих міждисциплінарних досліджень стали 

методологічною основою неоінституціонального підходу, представники 

якого вдаються до переосмислення взаємозв’язку між індивідами та 

інститутами, визначення ролі, яку інститути відіграють у формуванні 

індивідуальної поведінки, та способів, за допомогою яких політичні актори 

змінюють інституціональну структуру. Ідентифікація джерел нового 

інституціоналізму дає змогу стверджувати, що вказаний підхід не доречно 
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вважати продуктом внутрішнього розвитку «старого» варіанту 

інституціональної теорії.  

Об’єктивізму традиційного інституціоналізму протистоїть 

конструктивізм неоінституціонального підходу, легалізм у дослідженнях 

«традиційних» інституціоналістів змінюється орієнтацією на легітимність 

інститутів у неоінституціоналізмі, методологічний холізм історично першого 

підходу втрачає актуальність перед методологічним індивідуалізмом його 

наступника. Якщо старий інституціоналізм описує структуру і 

функціонування формальних інститутів, то новий зосереджується на тому, як 

інститути відтворюються в закономірностях реальної поведінки індивідів та 

організацій. Для неоінституціоналістів інститути трактуються не як 

формальні норми та офіційні організації, а як реально діючі «правила гри», 

тобто обмежувальні рамки, які структурують взаємодію між людьми.  

Попри поширену думку, начебто тлумачення інститутів як «акторів у 

своєму праві» є основною ідеєю неоінституціоналізму, така позиція не 

дозволяє виокремити змістовну специфіку нової інституціональної теорії, 

адже очевидною прикметою традиційного інституціоналізму також є 

твердження про автономний статус інститутів. Релевантним критерієм 

ідентифікації нового інституціоналізму як окремого дослідницького підходу 

не може бути ні критична програма щодо біхевіоралізму (вираз «інститути 

мають значення» повинен сприйматися виключно як антитеза до 

поведінкових теорій, а не лейтмотив дослідницької стратегії 

неоінституціоналізму), ні спроби його окреслення за хронологічними межами 

чи спектром політичних феноменів, котрі досліджують неоінституціоналісти. 

Новий інституціоналізм найбільш доречно визначити саме як методологію, 

що задає певні аналітичні рамки дослідження і включає сукупність 

принципів, наукових моделей, понять, методів та конкретних інструментів 

дослідження. Вказаний методологічний арсенал дозволив не лише повернути 

у фокус уваги політології формальні інститути після панування 

поведінкового підходу, а й завдяки міждисциплінарному характеру 

неоінституціоналізму дав змогу розширити об’єкт інституціонального 

аналізу за рахунок політичних практик, неформальних норм, культурних 

цінностей, колективних ідентичностей і т.д.  
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Розділ 2. Методологічні принципи та поняття неоінституціоналізму  

Методологічні принципи неоінституціоналізму в сучасній політичній 

науці сформувалися під впливом окреслених у попередньому розділі 

тенденцій розвитку методології наук про суспільство – економічної теорії, 

соціології та психології, - значною мірою відобразивши акценти кожної з них 

у розумінні природи суспільства та, насамперед, характеру зв’язку між 

індивідуальним та інституціональним вимірами суспільного буття. Водночас 

при розгляді проблеми методологічних принципів неоінституціоналізму слід 

звернути особливу увагу на ту обставину, що ця парадигма потрапила до 

політології та інших наук, в першу чергу, внаслідок методологічної експансії 

економічної теорії, в рамках якої залишається найбільш розробленою з 

теоретико-методологічної точки зору. Це важливо з огляду на те, що 

найчастіше, коли мова заходе про неоінституціоналізм в політичній науці, 

дослідники посилаються саме на принципи економічної версії даного підходу 

– методологічний індивідуалізм, модель «економічної людини» та розуміння 

діяльності як обміну[9], - одночасно розглядаючи на їх основі й ті напрями 

нової інституціональної парадигми, котрі явно не вписуються в окреслені 

принципи в повному обсязі.  При цьому, варто сказати, що засновки різних 

напрямів неоінституціоналізму (кожен з цих напрямів детально буде 

розглянуто в наступному розділі) не суперечать і не виключають одне 

одного, а характеризують певний аспект інституціональної теорії, 

приділяючи меншу увагу або й взагалі нехтуючи іншими аспектами. Тому, 

відштовхуючись від трьох принципів економічної версії 

неоінституціоналізму, пропонуємо доповнити їх методологічними 

засновками, які відповідають також методологічним перспективам інших 

напрямів нової інституціональної теорії.   

Характерним для всіх версій неоінституціоналізму є принцип 

методологічного індивідуалізму, який передбачає пояснення суспільних 

явищ в термінах індивідуальної поведінки [25, с.70]. Цей принцип 

сформульований представником австрійської школи економіки К. Менгером, 
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і вперше детально описаний Й. Шумпетером [32]. Як відзначає В. 

Автономов, принцип методологічного індивідуалізму в соціальних науках є 

дечим більшим, ніж простою робочою гіпотезою: почасти це складова 

частина ліберального символу віри, успадкована від англійської класичної 

школи, в межах якої велика цінність надається особистій свободі і 

незалежності від зовнішніх впливів [Там же]. В класичній версії цієї 

атомістичної візії індивід є неподільним об’єктом аналізу, тобто все, що 

відбувається «всередині» нього – походження мотивів, когнітивні проблеми, 

зміна смаків і суб’єктивних преференцій – виноситься за дужки. 

Фундаментальна ідея такого припущення полягає у звільненні індивіда від 

диктату будь-яких надіндивідуальних сутностей на зразок суспільного блага 

чи колективної волі, у запереченні реального існування будь-яких 

колективних цілей спільноти, якщо їх досягнення позбавляє окремих 

індивідів можливості задовольняти свої конкретні інтереси і потреби. К. 

Віксель увиразнив наведене міркування у такий спосіб: «Якщо корисність 

для кожного окремого громадянина дорівнює нулю, то сукупна корисність 

для всіх членів суспільства дорівнюватиме тільки нулю і нічому іншому» [9]. 

Інакше кажучи, не існує ніяких телеологій, що мають автономний характер 

по відношенню до телеологій конкретних індивідів; держава, закони, 

традиції не наділені своїми власними цілями, а є всього лише механізмами, 

засобами реалізації індивідуальних цільових функцій. Індивіди, і ніхто крім 

індивідів, визначають, встановлюють і змінюють модальності цих механізмів 

у ході складних і тривалих інкрементних процесів, якими є процеси 

інституціональних змін.  

Водночас заперечення реальності і детермінуючої сили 

надіндивідуальних феноменів не означає, що методологічний індивідуалізм 

постулює існування відособлених і самодостатніх індивідів замість того, щоб 

визнавати їх природу і характер цілком обумовленими їх буттям у 

суспільстві. «Істинний індивідуалізм, - наголошує Ф. Хайєк, - це, передусім, 

теорія суспільства, спроба зрозуміти сили, які визначають суспільне життя 
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людини, і тільки потім – ряд політичних максим, виведених із подібного 

уявлення про суспільство» [64, с. 27]. Головне твердження індивідуалізму, за 

Хайєком, полягає в тому, що не існує іншого шляху до пояснення соціальних 

феноменів, окрім як через наше розуміння індивідуальних дій, направлених 

на інших людей і таких, що витікають з їх очікуваної поведінки [Там же]. 

Звісно, подібні міркування супроводжуються певними уявленнями про 

природу людини, яка в ліберальній системі координат вважається 

недосконалою і порочною, тому проектувати суспільство високих моральних 

чеснот за таких умов – не що інше, як суперечити реальності. Більш доречно, 

на думку апологетів методологічного індивідуалізму, сконструювати таку 

систему інститутів, які б спонукали людину з її недоліками, власним вибором 

і мотивами, що направляють її типову поведінку, вносити максимально 

можливий внесок в задоволення потреб всіх інших. Індивід найбільше 

мотивований, а значить, і найбільш ефективний в діяльності тоді, коли 

задовольняє власні потреби, тож завдання інститутів полягає в тому, щоб 

«невидимою рукою» спрямовувати таку егоїстичну діяльність на користь 

інших настільки, наскільки це можливо. Загалом на практиці індивідуалізм 

означає не автономію індивіда від суспільства і законів його розвитку, а 

політичну максиму, згідно з якою колективна діяльність завжди має 

орієнтуватися на ті результати, що задовольняють максимально широкий 

спектр потреб кожного індивіда, а не на метафізичні ідеали.  

Твердження прихильників методологічного атомізму про те, що всі 

соціальні феномени можуть бути поясненні виключно через поведінку 

індивідів, є слушним хіба що в буквальному фізичному сенсі, адже, цілком 

очевидно, що будь-який колективний припис, ідея чи цінність реалізуються 

лише у свідомості і діях кожного індивіда. Інститути дійсно не існують як 

щось автономне у фізичному розумінні, як речі. В такому аспекті буттям 

наділені лише індивіди. Але індивідуальна поведінка набуває визначеності 

через орієнтацію на інституціональні форми і способи дії, відтак, реальність 

інститутів відтворюється в кожному акті такої дії. Інститути як «правила 
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гри» ніколи не є безумовними, але як модальність зв’язку, що уможливлює 

комунікацію, вони є достатньою і необхідною умовою існування індивіда в 

суспільстві. Іншими словами, люди спроможні як завгодно модифікувати 

«правила гри» у своїх індивідуальних чи колективних, раціонально 

обґрунтованих чи ціннісно мотивованих інтересах, але альтернативи 

дотриманню правил гри як таких вони не мають. І в цьому сенсі 

неоінституціоналізм спирається на апріорі соціального індивіда, який не 

може обирати між своєю соціальністю і не-соціальністю. Якщо виходити з 

припущення про абсолютно самодостатнього індивіда, то поширене 

твердження неоінституціоналістів про те, що інститути - це автономні 

«актори у своєму праві» треба сприймати не більше, ніж метафору. 

Натомість реальний нормативний вплив інститутів на поведінку індивіда 

лише підкреслює його соціальну природу і спонукає окремих сучасних 

дослідників вказувати на доцільність в рамках інституціональної теорії 

вживати термін «методологічний інституціоналізм» замість 

«методологічного індивідуалізму»[25, с.56]. Так чи інакше, принцип 

методологічного індивідуалізму не є тотожним індивідуалістичному 

редукціонізму; він не передбачає, що одиничний індивід має буквально 

первинне значення щодо інститутів, а лише вказує на необхідність починати 

аналіз із типових рис людської природи, які, проявляючись у взаємодії одних 

індивідів з іншими, об’єктивно вимагають складних колективних структур, 

котрі роблять цю взаємодію можливою. 

Імпліцитна трансформація методологічного індивідуалізму в 

методологічний інституціоналізм є особливо важливим моментом у 

розумінні засад нової інституціональної теорії. Російська дослідниця С. 

Сазонова, наприклад, стверджує, що в рамках методологічного атомізму 

аналіз надіндивідуальних структур, передусім інститутів, не має 

самостійного пізнавального значення[54]. Однак всі без винятку 

представники неоінституціоналізму починають аналіз саме з наголосу на 

самостійній ролі інститутів, їх спроможності змінювати, часом досить 
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суттєво, результати взаємодії індивідів і груп, а відтак, визначати наслідки 

функціонування політичної системи. Пояснити цю суперечність, проте, 

неможливо без ознайомлення з іншими методологічними засадами 

неоінституціонального підходу.   

Будь-яка наукова теорія про людину і суспільство виходить із певного 

уявлення про людську природу, від якого відштовхується при поясненні 

детермінант суспільного розвитку. Позаяк неоінституціоналізм спирається на 

принцип методологічного індивідуалізму, теоретичні моделі людини, які 

використовуються в межах підходу, мають вирішальне значення для 

особливостей аргументації та змісту всієї теорії. Разом з тим, властивості 

людини як соціальної істоти в усій багатоманітності їх проявів не можуть 

бути цілісним об’єктом строгого наукового аналізу, тому виникає потреба 

операціоналізувати людську поведінку, тобто зробити її придатною для 

аналітичних цілей. Науковий підхід до опису і прогнозування поведінки 

людини вимагає від суспільних наук її узагальнення, типізації. На практиці 

це виявляється у використанні певної поведінкової гіпотези, яка передбачає 

спрощене уявлення про людську природу. Ця гіпотеза, або модель, є не 

стільки відображенням реальної поведінки індивіда, скільки інструментом 

дослідження, елементом методу відповідної теорії. 

Якщо економічний напрям неоінституціоналізму (неоінституціоналізм 

раціонального вибору) заснований на моделі «економічної людини», то 

поведінкові гіпотези, наприклад, соціологічного напряму нової 

інституціональної теорії відрізняються акцентом на тих параметрах, які не 

передбачає економічна модель. Відтак, для приведення методологічних 

принципів нового інституціоналізму у відповідність до його внутрішньої 

диференціації доречно розширити аналіз за допомогою використання ще 

принаймні двох моделей людини – психологічної та соціологічної. 

Розглянемо всі три моделі по черзі.    

«Економічна людина» вивчається крізь призму трьох основних 

елементів: цілей індивіда, засобів їх досягнення (матеріальних та ідеальних), 



60 
 

а також інформації (знання), завдяки якій засоби ведуть до реалізації цілей 

[32]. Базова функція економічної людини – максимізація власної вигоди, що 

має суб’єктивну цінність для індивіда. При цьому в даному типі аналізу зміст 

цілей, суб’єктивних преференцій та мотивів не береться до уваги, натомість 

значення має лише спосіб, у який індивіди досягають поставлених цілей. «Ця 

готовність виходити із преференцій будь-якого змісту як даності дозволяє 

застосовувати економічний аналіз до будь-якої людської поведінки і дає 

економічній теорії підстави претендувати на титул універсальної соціальної 

науки», - зазначає В. Автономов, пояснюючи зміст економічного 

імперіалізму [Там же]. 

Хоч єдиної загальноприйнятої моделі економічної людини з 

фіксованим набором параметрів у науці не існує, все ж можна виокремити 

ряд атрибутів, які науковці найчастіше приписують цій моделі. По-перше, 

економічна людина діє в ситуації обмежених ресурсів, а отже, не може 

задовольнити всі свої потреби, що вимагає від неї робити вибір. По-друге, 

індивіди весь час зіштовхуються з однаковими ситуаціями вибору або з 

послідовністю альтернатив, схожих одна на одну. По-третє, індивіди мають 

стійкі преференції, і тому оцінюють результати індивідуального вибору, 

виходячи зі стійких критеріїв. По-четверте, економічній людині властива 

здатність оцінювати можливі для неї варіанти вибору з точки зору того, 

наскільки їх результати відповідають її преференціям. По-п’яте, вибираючи, 

економічна людина керується власними інтересами (а не перевагами її 

контрагентів, соціальними традиціями, нормами і т.п.), які можуть включати 

і добробут інших людей. По-шосте, інформація, якою розпоряджається 

індивід, як правило, є обмеженою, - йому відомі далеко не всі  доступні 

варіанти дії, а також результати відомих варіантів, - і не змінюється сама по 

собі. Отримання додаткової інформації вимагає додаткових витрат. Нарешті, 

вибір економічної людини є раціональним в тому сенсі, що із відомих 

альтернатив обирається та, яка згідно з думкою або очікуваннями індивіда 

найбільше відповідатиме його преференціям, або максимізуватиме його 
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цільову функцію. Передумова максимізації цільової функції означає тільки 

те, що люди вибирають альтернативи, яким віддають переваги, - ця 

передумова просто встановлює зв’язок між упорядкованими преференціями і 

актом вибору чи дією. Враховуючи неповноту інформації, економічна 

людина може помилятися, але лише випадково, а не систематично. 

Насамкінець, слід зауважити, що в ході еволюції наукових підходів модель 

економічної людини змінювалася, і деякі параметри, зокрема безумовний 

егоїзм, повнота інформації, миттєва реакція на зміни зовнішнього 

середовища, були викреслені з числа її обов’язкових елементів [32]. 

Одна з основних особливостей економічної людини полягає в тому, що 

система преференцій (вподобань), відповідно до якої вона діє, є незалежною, 

тобто не чутливою до безпосереднього впливу з боку інших людей та 

суспільних інститутів. З ідеологічної точки зору ця властивість легітимує 

повну автономію індивіда в суспільстві, а в методологічному плані 

фіксований набір екзогенно заданих параметрів дозволяє визначити 

оптимальну реакцію індивіда на можливі зміни зовнішніх обмежень[78, с.15]. 

Модель «економічної людини» стала об’єктом жорсткої критики, 

передусім, з позицій моральної філософії та нормативних теорій. 

Прихильників моделі звинувачували в пропаганді бездушного егоїзму, а 

раціонального економічного індивіда вважали аморальним максимізатором 

власної вигоди. За виразом Ф. Махлупа, економічна людина стала 

«універсальним пугалом» для багатьох моралістів[32]. З іншого боку, ряд 

дослідників апелювали до економічної моделі «винахідливої, оцінюючої та 

максимізуючої людини» (Resourceful, Evaluating, Maximizing Man – REMM), 

котру вважали втіленням активного і творчого начала в людській 

природі[Там же]. Така амбівалентність пов’язана, по-перше, з 

переосмисленням історичної ролі ринкової економіки, а, по-друге, з 

неправомірним ототожненням епістемологічної моделі, яка має статус 

абстракції, що концентровано виокремлює специфічні поведінкові риси, та 

реальної поведінки людини. 
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Подібно до економічної теорії, соціологія також орієнтована на 

пояснення суспільних явищ і процесів, тому вимоги до моделі людини в 

соціологів такі ж, як в економістів: вона має бути не стільки апроксимацією 

реальності, скільки допоміжним засобом для аналізу соціальних структур[32, 

с.49]. 

На відміну від «економічної людини», яка діє на основі своїх 

внутрішніх преференцій і в раціональний спосіб намагається максимізувати 

власну функцію корисності, «соціологічна людина» орієнтується на цінності 

і норми, поводить себе згідно з тими рольовими очікуваннями, котрі на неї 

покладає суспільство, при цьому усвідомлюючи, що за виконання своїх 

ролей вона отримає винагороду, а за невиконання буде покарана. Способи, 

якими соціологічна людина досягає своїх цілей, продиктовані не тільки і не 

стільки раціональністю, скільки цінностями і традиціями. Соціальні факти не 

виводяться з індивідуальної свідомості, натомість прийняті спільнотою ролі і 

норми визначають поведінку соціологічної людини. В рамках цієї моделі 

обмін відбувається не так між індивідами, як між індивідом і нормативним 

порядком[32, с.12].   

Індивіди в соціологічній моделі також переслідують свої індивідуальні 

цілі, але за ними стоїть суспільно-історична закономірність, зрозуміти яку 

можливо лише шляхом вивчення великих суспільних груп та інститутів. 

Поведінку соціологічної людини теж можна описати максимізацією цільової 

функції: в короткостроковій перспективі вона займається мінімізацією 

санкцій з боку суспільства, в довгостроковій – максимізацією свого 

соціального статусу[32, с. 25]. Але цілі в даній моделі є заданими ззовні, 

продиктовані суспільством на відміну від економічної людини. Таким чином, 

класична економічна модель є «недосоціалізованою», тоді як соціологічна – 

«пересоціалізованою»[110, с. 482].  

Слід підкреслити, що традиційна соціологічна модель людини 

заснована на принципі методологічного колективізму, який пояснює 

соціальне виключно соціальним, а не індивідуальним. Тому для нової 



63 
 

інституціональної теорії, котра виходить із передумови методологічного 

атомізму, в соціологічній людині важлива інша ознака – індивідуальні цілі і 

преференції розглядаються не заданими, а якраз такими, що формуються в 

ході взаємодії індивідів у суспільстві. Це чітко відповідає «поділу праці» між 

соціологією та економічною теорією, який Т. Парсонс увиразнив, назвавши 

соціологію наукою про цілі, а економічну теорію – науковою про найбільш 

ефективні способи досягнення поставлених цілей[32]. Варто особливо 

наголосити: це не означає, що в рамках економічного підходу доводиться, 

ніби цілі й мотиви індивідів взагалі не пов’язані з суспільством і мають 

позасоціальне походження; справа лише в тому, що індивідуальні 

вподобання і мотивація не розкладаються аналітично, тобто їх походження, 

формування і зміна не є об’єктом економічного аналізу. Крім того, якщо 

економічна людина асоціюється з егоїстичною природою, то в соціологічній 

моделі індивід не є альтруїстом за визначенням; ця модель вказує тільки на 

те, що колективні структури значень формують змістовні рамки 

індивідуальної поведінки, координують спільну діяльність на основі певних 

ментальних конструкцій, етичне наповнення яких може бути 

найрізноманітнішим. 

В той час, коли методологічний індивідуалізм в економічній теорії та 

окремих соціологічних підходах поєднується з відсутністю реального 

інтересу до індивідуальної поведінки, у психології модель людини виникає 

на основі індуктивного дослідження і, відтак, має інший методологічний 

статус у порівнянні з апріорними моделями в соціології та економічному 

підході. Якщо, наприклад, економічна модель побудована на основі 

гіпотетико-дедуктивного методу, через що базові теоретичні припущення 

вкрай рідко переглядаються навіть коли виявляється їх невідповідність 

фактам, то індивідуальні відмінності в поведінці мають вирішальне значення 

для психологічного підходу. 

В центрі уваги психологічного аналізу, на відміну від економічного, 

знаходяться проблеми походження вподобань, механізми реального 
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когнітивного процесу збору, переробки інформації та прийняття рішень, 

пояснення розходжень між обраним індивідом варіантом поведінки і системи 

його преференцій, дослідження способів навчання людей на власних 

помилках тощо. 

Ф. Ріфф вважає, що «психологічна людина», яка разюче відрізняється 

від аналогічних моделей в інших соціальних науках, вперше з’явилася у 

працях З. Фрейда, і може бути охарактеризована такими параметрами, як 

імпульсивність, емоційність, обумовленість поведінки внутрішніми, 

неусвідомленими та неконтрольованими психічними силами, що робить 

поведінку індивіда суперечливою та непередбачуваною[32].  

Попри те, що вказаний набір властивостей викликав критику 

психологічного підходу за надмірний ірраціоналізм, саме психологічні 

дослідження поведінки зробили чи не найбільший внесок у вдосконалення 

інших поведінкових моделей шляхом ревізії їх гіпотез та дозволили 

побудувати якісно нову теорію інститутів у соціальних науках. 

Насамперед, мова йде про дослідження процесу прийняття рішень в 

умовах невизначеності в рамках когнітивної та мотиваційної психології. 

Зокрема, Г. Саймон на противагу абсолютній раціональності «економічної 

людини» розробив модель обмеженої раціональності, котра враховує чинник 

суб’єктивної переробки інформації індивідами при прийнятті рішень[55]. Ця 

модель вдало доповнює економічну, адже в умовах невизначеності для 

максимізації цільової функції індивіду найчастіше бракує інформації, тому 

рішення ухвалюються на основі суб’єктивних психологічних чинників та 

особливостей індивідуальної інтерпретації ситуації. До того ж, очевидно, що 

на практиці індивід частіше перебуває в умовах відносної чи повної 

невизначеності, аніж в ситуаціях повного володіння інформацією. 

Проблема індивідуальних преференцій у психологічній моделі 

розглядається виходячи з характеру їх формування, нестійкості, залежності 

від контексту, в тому числі від зовнішніх обмежень, впливу на цілі і 

вподобання інших індивідів та референтних груп[32]. Відтак, параметри, які 
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для економічної поведінкової моделі є фіксованими і екзогенними, в рамках 

психологічного підходу є змінними та ендогенними; результати діяльності 

індивіда чинять зворотній вплив на його властивості і, відповідно, на його 

поведінку в наступний період часу. Як наслідок, вибір індивіда в неоднакові 

періоди може бути цілком різним, навіть якщо об’єктивні обмеження 

залишаються сталими (для «економічної людини» навпаки – змінюються 

тільки обмеження, тоді як набір преференцій залишається інваріантним). 

Дослідження механізму зворотного зв’язку між результатами поведінки і 

внутрішньою когнітивною структурою індивіда дозволяє в межах 

психологічного підходу розробити теорію навчання, яка враховує фактор 

часу, необхідного для процесу адаптації індивіда до змін зовнішнього 

середовища та коригування індивідуальних очікувань шляхом навчання в 

процесі діяльності (learning by doing), що має важливе значення для 

пояснення макросоціальних процесів, зокрема інституціональної 

трансформації[34]. 

Узагальнюючи ключові ознаки всіх трьох поведінкових моделей, 

можна констатувати, що «економічна людина» найбільше відповідає 

ліберальним максимам – вона найбільш раціональна і автономна. Її поведінка 

не детермінована ні колективними стереотипами і нормами, що характерно 

для «соціологічної людини», ні безконтрольними структурами підсвідомості, 

як у випадку з людиною «психологічною». Оскільки цілі і преференції 

«економічної людини» є стабільними, а способи їх досягнення – виключно 

раціональними, її поведінка найбільш передбачувана. Прогнозованою є 

також і «соціологічна людина», оскільки діє згідно зі статусами і 

соціальними ролями, тоді як психологічна модель описує динамічну і 

найменш передбачувану поведінку. Ці розбіжності пов’язані зі специфікою 

завдань, що їх вирішує кожна наука: для соціології та економічної теорії – це 

пояснення агрегованої, колективної поведінки, яка відрізняється стабільністю 

та інертністю форм у порівнянні з динамікою індивідуальної психіки, котра є 

об’єктом психології. 
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Разом з тим, очевидна зосередженість кожної з моделей лише на 

одному вимірі людської поведінки викликає необхідність певного синтезу 

отриманих різними дисциплінами знань, оскільки аспекти людини, 

розроблювані окремими соціальними науками, не зафіксовані за якимись 

конкретними сферами її діяльності. Ця об’єктивна потреба в інтеграції 

призвела до використання параметрів різних поведінкових моделей, 

насамперед, в рамках міждисциплінарних досліджень. Як наслідок, 

неокласична економічна теорія доповнила модель раціонального індивіда 

організаційними чинниками, що призвело до виникнення інституціональної 

економіки, а соціологічні дослідження організаційних структур значною 

мірою спиралися на досягнення когнітивної психології, в результаті чого 

сформувалася сучасна теорія організації та низка теорій прийняття рішень. 

Напрацювання саме цих напрямів досліджень, а не соціології, економічної 

теорії та психології загалом, використовуються в неоінституціональному 

підході, коли мова йде про набір поведінкових гіпотез. 

Неоінституціоналізм в тій чи іншій мірі одночасно спирається на всі 

три моделі людини, хоч мова не йде про окремо розроблений цілісний набір 

параметрів. Водночас на основі робіт окремих представників 

неоінституціонального підходу можна виокремити кілька базових 

поведінкових припущень, характерних для різних напрямів нової 

інституціональної теорії. 

Ряд вчених, які працюють в рамках організаційної теорії, зокрема Дж. 

Марч, Г. Саймон, Р. Сайєрт, Д. Левенталь, запропонували розглядати будь-

яку значиму дію (індивідів, організацій чи груп) крізь призму двох 

фундаментальних компонентів – логіки наслідків та логіки відповідності. 

Логіка наслідків відображає дію, засновану на аналізі, і зазвичай включає 

цілеспрямоване осмислення альтернатив, оцінку їх результатів та здійснення 

свідомого вибору на основі чітких вподобань[142]. Головною рисою тут 

виступає розрахований вибір між альтернативами. Керовані логікою 

наслідків актори наділені певною (недосконалою) здатністю до аналізу 
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оцінки майбутніх наслідків своїх рішень, тобто їх дії засновані на певному 

ступені можливості обробляти інформацію. Обмеженість цих можливостей 

узалежнює дію, засновану на логіці наслідків, від недосконалих когнітивних 

здібностей акторів, тим самим не максимізуючи результат раціональної 

діяльності, а роблячи його задовільним. 

Натомість логіка відповідності регулює дії, що базуються на правилах 

(або на основі визнання). Правила є відносно фіксованими відповідями на 

певні ситуації. Поняття правил є досить широким і включає як приховані, так 

і явні форми програмування дій, таких як ролі, звички, рутини, досвід, 

знання, конвенції, бюрократичні правила, норми, технології тощо. 

Слідування правилам може набувати досить широкого діапазону значень, 

наприклад, автоматичного дотримання звичних стереотипів, психологічної 

відповідності певній нормі, доброчесного підкорення новому закону, 

сумлінного виконання зобов’язань або недбалого дотримання звичаю, 

некритичного слідування наказам  чи впертій прихильності забобонним 

ритуалам. «Відповідність» у даному випадку не пов’язується виключно або 

насамперед із орієнтацією на моральні чи естетичні зразки; мова йде лише 

про відповідність деяких правил конкретним ситуаціям. Актори розпізнають 

ситуацію і автоматично пов’язують її з певними діями, котрі визначаються 

тими чи іншими правилами. Все, що необхідно зробити акторам, - це 

співвіднести ситуацію з відповідним правилом, що дає можливість швидко 

реагувати на зовнішні виклики. Логіка відповідності у порівнянні з логікою 

наслідків потребує менших зусиль для обробки інформації і тим самим 

спрощує діяльність за допомогою рутинізації, спеціалізації, повторного 

використання знань, імітації і т.п.[142]. 

Отже, логіка наслідків та логіка відповідності є фундаментальними 

компонентами всіх значимих дій. Завдяки цим логікам будь-яка дія набуває 

спрямованості і сенсу. Дія може скеровуватися переважно однією або іншою 

логікою, а найчастіше є поєднанням обох.  
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Не складно помітити, що логіка наслідків корелюється із 

поведінковими властивостями «економічної людини», тоді як логіка 

відповідності тяжіє до прикмет «соціологічної людини». Водночас обидві 

логіки об’єднує те, що вони характеризують спосіб дії обмежено 

раціонального суб’єкта, якому притаманні недосконалі когнітивні механізми 

обробки інформації та суб’єктивна інтерпретація реальності (тут маємо 

ознаку «психологічної людини»). Обмежена раціональність унеможливлює 

оперативне отримання і обробку акторами інформації про очікування і 

преференції інших акторів, а відтак, виступає джерелом невизначеності і 

непередбачуваності соціальної взаємодії. В подоланні цих перешкод на 

основі наведених поведінкових гіпотез і полягає головне методологічне 

завдання неоінституціоналізму. 

Нарешті, третім методологічним принципом нового інституціонального 

підходу є розуміння діяльності як обміну. Цей принцип логічно випливає з 

передумови методологічного індивідуалізму, адже якщо базовим елементом 

суспільства визнається індивід з притаманними йому особистими потребами 

та інтересами, то їх задоволення в процесі взаємодії з іншими індивідами в 

соціумі постає у формі обміну як матеріальними, так і нематеріальними 

цінностями. Діяльність як обмін при цьому тлумачиться або з економічної 

перспективи, яка екстраполюється на політику та інші сфери, або з позицій 

соціологічної теорії соціального обміну. В обох випадках зберігається 

ринкова візія суспільства та раціоналізована модель людської поведінки. 

Щоправда, в той час як економічний обмін залишає за індивідом вільний 

вибір і раціональний розрахунок, в рамках соціального обміну раціональність 

полягає не стільки у свідомому виборі, скільки в дотриманні соціальних 

правил і психологічних мотивів[9].   

За економічного підходу, індивід, який робить вибір, ототожнює свої 

інтереси з товарами, які мають для нього суб’єктивну цінність. Як зазначає 

Дж. Б’юкенен, така поведінка характерна не лише для ринку, але й для 

політики. «Ринки – це інститути обміну: люди йдуть на ринок для того, щоб 
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обміняти одну річ на іншу, однак не для того, аби отримати деякі суспільні 

результати, окрім торгівлі чи задоволення власних інтересів» [9]. На думку 

дослідника, «застосування концепції обміну до політики підважує 

розповсюджену філософську хибу, начебто люди беруть участь у політичній 

діяльності, керуючись загальним прагненням до пошуку добра, 

справедливості й краси, причому ці ідеали не залежать від звичаєвих 

цінностей самих учасників і не завжди характерні для їх власної поведінки. В 

світлі ідеалістичної філософії політика вважалася всього лише інструментом 

для досягнення цих великих цілей» [Там же].  

Згідно з позицією К. Вікселя, головна різниця між ринком і політичною 

системою не у відмінних типах цінностей та інтересів людей, а в умовах, в 

яких вони сповідують свої різноманітні переконання. Політика – це складна 

система обміну між індивідами, в якій останні колективно прагнуть 

досягнення своїх приватних цілей, позаяк не можуть реалізувати їх з 

допомогою звичайного ринкового обміну. В політиці також немає інших 

інтересів, крім індивідуальних. «На ринку люди обмінюють яблука на 

апельсини, а в політиці – погоджуються платити податки в обмін на блага, 

необхідні всім і кожному: від місцевої пожежної охорони до суду»[9]. 

Завдання політики, яка відрізняється від ринку хіба що структурно, відтак, 

полягає в тому, щоб виробити такі загальні правила гри, які б могли 

забезпечити максимальне задоволення інтересів кожного індивіда з 

урахуванням їх множинності і конфліктності в суспільстві. 

Водночас в індивідуалістичній соціології термін «соціальний обмін» 

відображає той факт, що соціальна взаємодія за рамками економічної сфери 

також подібна до економічних інтеракцій, але не за формою і структурою, а 

через фундаментальну психологічну потребу людини в отриманні 

винагороди за свої дії. Шляхом обміну індивід отримує не лише вимірювані 

матеріальні і нематеріальні блага, але й авторитет, репутацію, повагу, 

престиж, позитивні емоції, які визначають його мотивацію діяти у спосіб, що 

не передбачає еквівалентних дій від інших, однак задовольняє психологічну 
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потребу у суспільному схваленні. Тобто мова йде не так про обмін 

предметами і продуктами діяльності, як про обмін вчинками. Відтак, 

здійснення людьми вчинків, корисних для інших людей, пояснюється 

наявністю очікувань, тобто стійких уявлень про те, що у відповідь на свої дії 

вони отримають від дій або реакцій інших людей певну (найчастіше 

суб’єктивно значиму) користь. Підтвердження очікувань у процесі 

міжіндивідуальної взаємодії закріплює обмін вчинками в якості 

поведінкового зразка, який набуває форми «соціального рефлексу», стає 

нормативним правилом поведінки у спільноті. При цьому, якщо економічний 

обмін є еквівалентним, тобто предмети обміну тут завжди чітко 

специфіковані, а його результатом виступають контрактні відносини в 

політиці та економіці, які визначають конкретні зобов’язання між сторонами, 

то головним наслідком і водночас функцією обміну соціального є поступове, 

спонтанне і добровільне встановлення соціальної довіри, яка стає основою 

для соціальної взаємодії в подальшому. Таким чином, і ринковий, і 

соціальний обмін конституюють суспільний порядок на основі вільної 

взаємодії індивідів, у процесі якої ті задовольняють свої матеріальні та 

психологічні потреби. 

Чи не найбільш важливим внеском теорії соціального обміну в 

розробку методології неоінституціоналізму, очевидно, слід вважати 

застосування категорії емерджентності соціальних систем. П. Блау пояснює 

це поняття наступним чином: «Соціальна структура належить до тих якостей 

агрегатної сукупності, котрі є емерджентними, тобто вона не 

характеризується лише ознаками елементів, що складають агрегат. В будь-

якій структурі можна виокремити елементи, з яких вона складається, і сам 

агрегат, до якого входять ці елементи, і необхідно відрізняти агрегат від 

структури. Агрегат – це проста сума елементів, однак структура залежить від 

зв’язків між ними в широкому сенсі, включаючи статуси, опосередковані 

впливи і прямі зв’язки. Інакше неможливо вгледіти ліс за деревами»[166, 

с.453]. Простіше кажучи, смисл емерджентності полягає в неможливості 
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звести якість цілого до суми якостей його елементів, тобто за допомогою 

цього поняття агрегат (наприклад, форма правління, політичний режим) 

описується як автономне ціле, що має свою внутрішню логіку і 

закономірності розвитку. 

Цінність вказаного поняття в тому, що воно дозволяє вирішити 

окреслену вище суперечність між методологічним індивідуалізмом та 

методологічним інституціоналізмом. З одного боку, реальним визнається 

лише індивідуальне, а з іншого, інституціональне не є механічною сумою 

індивідуальних властивостей, його не можна редукувати до останніх. 

Інститути мають і автономне функціональне  значення в реальності, і 

самостійну пізнавальну роль. Водночас мова не йде про дуалізм, адже 

існування інститутів пояснюється через природу індивідів та особливості їх 

поведінки в процесі соціальної взаємодії. Тому в цьому сенсі 

неоінституціоналізм твердо стоїть на індивідуалістичній методологічній 

перспективі. 

Наведений матеріал дозволяє стверджувати, що методологічною 

основою неоінституціоналізму є: 1) принцип методологічного 

індивідуалізму; 2) багатоскладова модель людини, яка поєднує поведінкові 

гіпотези інституціональної економіки, когнітивної психології та сучасної 

соціології, зокрема організаційної теорії. Ключовими компонентами цієї 

моделі є логіка наслідків та логіка відповідності як базові поведінкові 

алгоритми обмежено раціональних індивідів; 3) теорія діяльності як обміну – 

ринкового і соціального. 

      Спираючись на методологічні принципи нового інституціонального 

підходу, розглянемо основні поняття відповідної теорії, які розкривають 

сутність та причини існування суспільних, в тому числі політичних, 

інститутів.   

Оскільки вихідним методологічним принципом неоінституціоналізму є 

методологічний індивідуалізм, для експлікації природи інститутів вказана 

парадигма звертається насамперед  до теорії індивідуальної поведінки. 
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Довгий час панівні поведінкові гіпотези суспільних наук розроблялися в 

межах теорії раціонального вибору.  Пов’язана з нею неокласична модель 

економічної людини оперувала поняттям глобальної раціональності, яке 

дозволяло обґрунтувати ефективність саморегулятивних ринкових 

механізмів суспільства, тим самим інституціональна складова повністю 

ігнорувалася і як чинник суспільного розвитку, і як об’єкт теоретичного 

аналізу. Класична теорія раціонального вибору описувала політичну 

реальність  виключно на основі індивідуальної поведінки, однак її основні 

гіпотези не піддавалися емпіричній верифікації. Головним об’єктом критики 

в даній теорії стало поняття глобальної раціональності, на противагу якому Г. 

Саймон розробив концепт обмеженої раціональності, котрий став одним з 

ключових аргументів у поясненні того, чому і навіщо створюються та 

існують інститути.  

Згідно з позицією Г. Саймона, ланкою, що пов’язує раціональність 

індивіда та його поведінку, є процес прийняття рішень. Раціональність 

виступає як критерій, що використовується при прийнятті рішень і 

теоретично заснований на припущенні про те, що індивіди цілеспрямовано 

діють лише у раціональний спосіб. Інакше кажучи, актори оцінюють 

раціональність як критерій вибору, і в цьому сенсі воно розглядається в 

якості пояснювального принципу. Під поняттям раціональності Г. Саймон 

розуміє відношення відповідності між наперед встановленими цілями і 

засобами їх досягнення. При цьому зміст і специфіка цілей є питанням 

цінностей, а відтак, виходить за рамки наукового пошуку. Водночас саме 

відношення між засобами і цілями може бути констатоване як факт, тому є 

науковою проблемою[55].  

Розглядаючи набір властивостей, приписуваних індивіду теорією 

раціонального вибору, Г. Саймон вказав на такі невідповідності між 

теоретичною моделлю та актуальною поведінкою: глобальна раціональність 

вимагає знання про всі можливі альтернативи поведінки, тоді як лише деякі з 

цих альтернатив враховуються на практиці; глобальна раціональність 
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передбачає повне знання щодо всіх майбутніх наслідків, які випливають з 

кожної з альтернатив, однак такі знання завжди надто фрагментарні; оцінка 

наслідків також має бути передбачена, але таке передбачення, з-поміж 

іншого, залежатиме від уяви [118, с. 209]. Зазначені невідповідності 

дозволяють відокремити гіпотезу раціональності від гіпотези всезнання. В 

кожному випадку мова йде лише про межі знань, які ефективно 

використовуються актором, однак це не перешкоджає йому діяти 

раціонально на основі таких знань.  

Не важко помітити, що всі перелічені обмеження стосуються лише 

доступу до інформації, що загалом є проблемою технічною, але не 

сутнісною. Цей аспект обмеженої раціональності належить передусім до 

проблеми недосконалості способів отримання необхідної інформації, і 

теоретично ця проблема піддається вирішенню. Тому вирішальною 

складовою поняття обмеженої раціональності для Г. Саймона є об’єктивна 

когнітивна неспроможність індивідів оперативно і досконало обробляти 

інформацію в процесі прийняття рішень. «Здатність людського розуму до 

формулювання і вирішення складних задач надто скромна в порівнянні з 

розміром і складністю проблем, вирішення котрих є необхідним для 

об’єктивно раціональної поведінки в реальному світі – чи навіть для 

розумного наближення до такої об’єктивної раціональності»[ 118, с. 211].  

Глобальна раціональність, раціональність неокласичної теорії і теорії 

раціонального вибору, допускає, що актори, які приймають рішення, мають 

всеосяжну і узгоджену функцію корисності, знають всі доступні для вибору 

альтернативи, здатні вираховувати очікувані значення корисності, пов’язані з 

кожною альтернативою, і обирають ту альтернативу, котра максимізує 

очікувану корисність. Натомість обмежена раціональність, раціональність, 

узгоджена з наявними знаннями про фактичну поведінку людини в ситуації 

вибору, базується на припущенні, згідно з яким всі, хто в ході прийняття 

рішень шукає альтернативи, мають вкрай неповні і неточні знання про 

наслідки своїх дій і обирають ті варіанти, котрі, як очікується, будуть 



74 
 

задовільними (дозволять досягти цілей при врахуванні існуючих 

обмежень)[79].  

Якщо в рамках традиції неокласики критерій ефективності вимагає 

такого вибору альтернатив, який забезпечує максимальний результат для 

даного застосування ресурсів та можливостей, то Г. Саймон замість 

принципу максимізації пропонує використовувати принцип задовільності 

(satisficing) в оцінці результатів діяльності: «Основна увага має приділятися 

способам спрощення проблеми вибору, щоб привести його до компетенції 

людських можливостей обробки інформації. Ключем до спрощення процесу 

вибору є заміна цілі максимізації ціллю задовільності, знаходження 

«достатньо вдалого» курсу дій замість абсолютно ефективного»[Там же].  

В широкому сенсі завдання полягає в тому, щоб замінити глобальну 

раціональність економічної людини свого роду раціональною поведінкою, 

сумісною з доступом до інформації та когнітивними здібностями, якими 

насправді наділені індивіди. 

Приймаючи гіпотези Г. Саймона, можна стверджувати, що головним 

наслідком існування обмеженої раціональності є принципова невизначеність 

результатів будь-яких рішень у процесі їх прийняття. Як зазначає Д. Норт, 

коли ми зіштовхуємося з вибором, який виходить за межі особистого досвіду 

і стосується неповторюваної  взаємодії з оточуючим світом, невизначеність 

результатів зростає. «Чим складнішими та унікальнішими є проблеми, що 

постають перед нами, тим вищим є рівень невизначеності. Ми просто не 

маємо теорій, які б дозволили надійно передбачити наслідки наших рішень, а 

інформація, яку ми отримуємо в таких ситуаціях, часто не дозволяє обновити 

і тим самим покращити наші моделі поведінки»[34, с. 40].  

Проблему невизначеності Г. Саймон удокладнює в такий спосіб: 

«Якщо ми визнаємо цінності об’єктивними і даними ззовні, якщо ми 

постулюємо об’єктивність опису світу таким, яким він є насправді, і якщо ми 

вважаємо, що індивід, котрий приймає рішення, має необмежену здатність 

робити обчислення і розрахунки, то з цього випливає два вкрай важливих 
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висновки. По-перше, нам не потрібно розрізняти реальний світ і його 

сприйняття з боку індивіда, який приймає рішення. Індивід сприймає світ 

таким, яким він дійсно є. По-друге, ми можемо передбачити вибір, який буде 

зроблений раціональним індивідом, керуючись виключно нашими знаннями 

про реальний світ, і нам не обов’язково знати, як індивід сприймає світ і як 

виробляє рішення»[79, с. 461].  

З іншого боку, вказує Г. Саймон, якщо ми приймаємо точку зору про 

існування обмеженості знань індивіда і його здатності до обробки інформації 

(а це означає, що індивіди не здатні продукувати рішення, які б повністю 

відповідали об’єктивному стану речей), то маємо розрізняти реальний світ і 

його сприйняття з боку індивіда. Інакше кажучи, Г. Саймон пропонує таку 

теорію процесу прийняття рішень, яка б описувала не лише процес мислення, 

але й процеси вироблення у свідомості індивіда суб’єктивного уявлення про 

проблеми, що постають перед ним і вимагають вирішення, теорію, яка б 

враховувала його внутрішню систему координат. «В неокласичних теоріях 

раціональний індивід завжди продукує рішення, яке об’єктивно, або по суті, є 

найкращим з точки зору заданої функції корисності. Раціональний індивід 

когнітивної психології дотримується такого алгоритму прийняття рішень, 

який є розумним та обґрунтованим з точки зору доступного індивіду знання і 

методів розрахунку»[79, с. 463]. 

Наведені міркування пояснюють, чому суб’єктивна і недосконала 

переробка інформації відіграє головну роль у прийнятті рішень. Ця гіпотеза 

дозволяє зрозуміти, яким чином ідеологія, заснована на суб’єктивному 

сприйнятті реальності, має ключове значення для людського вибору. 

Оскільки принцип обмеженої раціональності ставить рішення індивіда в 

залежність від його суб’єктивних можливостей розшифрувати наявну 

інформацію, стає очевидним, що вільна ринкова взаємодія індивідів, за якої 

кожен по-своєму інтерпретує реальність, наміри і очікування інших акторів, 

перетворюється на хаос. Тому Г. Саймон звертає увагу на необхідність 

стійких стереотипів людської взаємодії для того, щоб долати цю складність, і 
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вважає, що ці стійкі взаємодії, котрі Д. Норт називає інститутами, можуть 

бути досить неадекватними або далеко не оптимальними[34, с. 41].  

Загалом, якщо поняттю обмеженої раціональності у Г. Саймона 

властивий низький ступінь специфікації, тобто це поняття не є самостійним 

логічним концептом, а ідентифікується від супротивного, як заперечення 

глобальної раціональності, то позитивний зміст відводиться саме поняттю 

процедурної раціональності, яка й постає у формі усталених стереотипів 

поведінки. Г. Саймон так увиразнює сутність процедурної раціональності: «В 

умовах обмеженої раціональності актори звертаються до інших методів, 

відмінних від тих, котрі передбачені глобальною раціональністю, для того, 

щоб реалізувати свої наміри раціональності. Специфіка таких методів, інших 

видів раціональної поведінки, є реакцією на обмежену раціональність, однак 

самі ці методи не є обмежено раціональними» [55, с. 30]. Тобто існування 

обмеженої раціональності об’єктивно зумовлює необхідність стійких 

поведінкових процедур, які є найбільш раціональним виходом із ситуації 

неповної інформації та недосконалих когнітивних здібностей людини.  

Схожої лінії міркувань притримується Р. Хайнер в роботі «Походження 

передбачуваної поведінки». Дослідник стверджує, що розрив між здатністю 

людини розшифровувати посталі перед нею проблеми і складністю вибору 

найбільш бажаних альтернатив – це головний ключ до розуміння людської 

поведінки. Автор відштовхується від простої ідеї про те, що чим більшим є 

цей розрив, тим швидше люди вироблять впорядковані і дуже нечисленні 

стереотипи реакцій на оточуючий світ, аби впоратися зі складностями і 

невизначеностями, викликаними наявністю розриву. Понад те, Хайнер 

стверджує, що ця невизначеність не тільки породжує передбачуваність 

поведінки, але й постає в якості джерела існування інститутів[34, с. 42].  

У фабулі аналізу окреслених проблем доречно змоделювати наступний 

мисленнєвий експеримент. Питання в тому, чи можемо ми допустити, що 

об’єктивна потреба в інститутах відпала б, якби індивіди володіли всією 

повнотою інформації та могли б оперативно і ефективно її обробляти. 
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Наукова дискусія, яка дозволяє відповісти на це питання, активно точилася в 

економічній науці в 20-30 роках ХХ століття. Предметом дискусії була 

спроможність планової соціалістичної економіки ефективно розподіляти 

ресурси та задовольняти людські потреби командно-адміністративними 

методами. Польський економіст О. Ланге та його прибічники вважали, що 

виявлення реальних потреб для адекватного розподілу ресурсів є проблемою 

математичних обчислень, а відтак завдання в тому, щоб удосконалити 

способи розрахунків.   Натомість представники австрійської економічної 

школи, зокрема Л. фон Мізес, а пізніше і його учень Ф. фон Хайєк 

наполягали, що якими б досконалими способами обчислень ми не 

користувалися, сталої інформації про людські потреби неможливо отримати 

в принципі, оскільки індивідуальні преференції і смаки не є стабільними і 

змінюються в часі, а найкращим механізмом для адекватного відображення 

поточного стану переваг є механізм вільного ринкового ціноутворення[64]. 

Теза австрійської школи про нестабільність індивідуальних переваг, потреб 

та орієнтацій дозволяє стверджувати, що абсолютна раціональність 

неокласики неможлива не тільки через когнітивну обмеженість індивіда і 

технічні обмеження доступу до об’єктивної інформації, а передусім через 

принципову відсутність таких об’єктивних даних. Не існує субстанційного 

знання про те, чого саме і в якій мірі прагнуть індивіди, відтак і про те, як 

вони будуть діяти, тому єдине вирішення проблеми невизначеності полягає у 

створенні загальних рутинізованих правил і процедур, стереотипних зразків 

поведінки, які дозволяють виявляти  плинні потреби і створювати умови для 

їх ефективного задоволення. Орієнтація на такі стереотипи дає можливість 

уникнути невизначеності, що походить від множинності суб’єктивних 

моделей реальності. 

Якщо описаний вид раціональності стосується виключно особливостей 

індивідуальної поведінки, обумовленої специфікою індивідуальної 

когнітивної природи, тобто є предметом мікросоціального аналізу, то 

соціологічна перспектива дозволяє розглядати поведінку індивіда з 
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макросоціальних позицій. Інакше кажучи, «соціологічна людина» також 

раціональна, але її раціональність є не когнітивно обмеженою, як у Г. 

Саймона, а контекстуально. З цього приводу Р. Баудон зазначає: «Якщо різні 

концептуальні міркування М. Вебера, В. Парето, Т. Парсонса та інших про 

теорію соціальної дії систематизувати й об’єднати з неявною теорією дії, 

характерної для багатьох досліджень в рамках індивідуалістичної парадигми, 

то головна ідея, яка б виникла з такої інтеграції, може бути виражена 

поняттям «контекстуально обмеженої раціональності» (context-bound 

rationality). В індивідуалістичній соціологічній традиції індивідуальна дія 

вважається раціональною, однак ця раціональність може набувати різних 

форм в залежності від контексту. Дії соціальних суб’єктів завжди зрозумілі в 

принципі, якщо ми достатньо інформовані про їх становище в 

суспільстві»[84, с.64]. Схожий підхід пропонує К. Поппер, критикуючи 

надлишковий психологізм, притаманний радикальній версії методологічного 

індивідуалізму. На думку К. Поппера, людські дії значною мірою 

детерміновані логікою ситуації, без аналізу якої апріорні поведінкові 

гіпотези не мають сенсу. Розглядаючи логіку ситуації, дослідник може 

обійтися без психологічних припущень про раціональність людської природи 

і обмежитися раціональною поведінкою, що відповідає логіці ситуаційних 

обмежень[32]. Варто зазначити, що така ідея цілком відповідає принципу 

задовільності (на противагу критерію максимізації результатів діяльності) Г. 

Саймона, а також дозволяє уникнути протиставлення логіки наслідків та 

логіки відповідності як фундаментальних атрибутів індивідуальної дії.  

Загалом можна стверджувати, що індивідуальна раціональність, яка є 

ключовою ознакою поведінкових моделей неоінституціоналізму, має кілька 

вимірів залежно від того, з позицій якої наукової дисципліни розглядається. 

Глобальна (необмежена) раціональність характерна для припущень 

неокласичної економічної теорії, на критиці засад якої сформувався 

неоінституціоналізм. Поняття когнітивно обмеженої раціональності 

розроблене у відповідній галузі психології, тоді як обумовлена контекстом 
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раціональність відповідає соціологічним моделям індивідуальної поведінки. 

Таким чином, говорити про одну цілісну концепцію обмеженої 

раціональності в неоінституціоналізмі неможливо так само, як і виходити з 

однієї моделі людини. Водночас можна констатувати, що саме поняття 

обмеженої раціональності є центральною пояснювальною категорією нового 

інституціоналізму, оскільки дозволяє пояснити головну причину існування 

інститутів.    

Разом з тим, тією мірою, якою неоінституціоналізм апелює до моделі 

економічної людини, заснованої на приматі власного інтересу, наступною 

поведінковою передумовою аналізу є гіпотеза опортунізму. Проблема 

обмеженої раціональності, яку до певної міри дозволяють вирішити 

рутинізовані правила-стереотипи, є, як було сказано, проблемою об’єктивних 

меж пізнавальних здібностей індивідів та нестабільності самої інформації 

про світ. Водночас очевидним є те, що чинники, котрі мотивують індивідів 

дотримуватися правил або їх порушувати, належать до іншого виміру 

поведінки. Питання того, як далеко можна зайти в порушенні спільних 

правил для задоволення індивідуальних інтересів, є етичною проблемою.  

О. Уільямсон виокремлює три ступеня егоїстичної поведінки, або 

слідування своїм інтересам. Найсильніша форма – це опортунізм, 

напівсильна форма передбачає просте слідування своїм інтересам, нарешті, 

слабка форма, на яку спираються утопічні колективістські моделі організації 

суспільства, - це покора[208, с. 43].  

Під опортунізмом дослідник розуміє переслідування власного інтересу, 

що спирається передусім на явні і неявні, пасивні та активні форми обманних 

дій. «Загалом опортунізм означає надання неповної або викривленої 

інформації, особливо коли мова йде про цілеспрямований обман, введення в 

оману, спотворення і приховування правди або інші способи заплутування  

акторів. Він обумовлює виникнення дійсної чи вдаваної інформаційної 

асиметрії, яка суттєво ускладнює задачі будь-якої організації»[208, с. 49]. 

Згадана інформаційна асиметрія має об’єктивний характер, адже в процесі 



80 
 

обміну одна сторона завжди краще поінформована про параметри предмету 

обміну, ніж інша. На політичному ринку це можна проілюструвати на 

прикладі інституту виборів: кандидат на виборну посаду знає про свій досвід, 

кваліфікацію і особисті якості більше, ніж виборець, а той, своєю чергою, 

ліпше обізнаний у власних електоральних преференціях, ніж кандидат. Крім 

того, що один учасник обміну краще за іншого знайомий з корисними 

властивостями предмету він також може прагнути до отримання додаткової 

вигоди від приховування цієї інформації.  

В рамках неокласичного аналізу і теорії раціонального вибору 

основоположною була гіпотеза про просту ступінь слідування своїм 

інтересам, яка передбачала, що в разі необхідності актори повністю і чесно 

розкриють всю вихідну інформацію, дані про стан зовнішнього світу будуть 

точними, а виконання взаємних обов’язків забезпечене непорушними 

зобов’язаннями сторін чи непохитними правилами. Інакше кажучи, 

«неправильна» поведінка індивідів, тобто відхилення від загальноприйнятих 

правил, виключалася[208, с. 45].  

На противагу зазначеному припущенню Н. Джорджеску-Реген пише: 

«Спостереження за тим, що відбувається в сфері діяльності організацій та у 

взаємовідносинах між організаціями та індивідами, дозволяє виявити такі 

явища, котрі не можна звести до досягнення кінцевих цілей за допомогою 

наперед заданих засобів у відповідності з визначеними нормами поведінки. 

Навпаки, ці явища з усією очевидністю свідчать про те, що у всіх 

суспільствах типовий індивід постійно переслідує також мету, яка не 

вкладається в рамки стандартної схеми: примноження того, що йому 

належить»[208, с. 46]. Словом, якщо строго слідувати гіпотезі про 

максимізацію особистої вигоди, то учасники обміну схильні вдаватися до 

шахрайства та обману, коли винагорода за це переважить цінність доступних 

їм альтернативних можливостей. 

В умовах відсутності опортунізму будь-яка поведінка могла б 

підпорядковуватися певним правилам. Втім, це не значить, що за таких умов 
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можна було б наперед спрогнозувати і запланувати всі можливі обставини, 

що виникають в ході виконання тих чи інших домовленостей або угод. Однак 

це б дозволило діяти в непередбачуваних ситуаціях, керуючись 

загальноприйнятими правилами, завдяки чому сторони погоджувалися б 

обмежуватися такими діями, які збільшують їхню спільну вигоду [99, с. 44]. 

Примітно, що ще Ніколо Макіавелі закликав розглядати «людей 

такими, якими вони є насправді», що недвозначно передбачає вжиття заходів 

проти опортунізму. Виявляючи, що люди мають схильність до 

опортуністичної поведінки, мислитель радить своєму державцеві: «Розумний 

правитель не може і не повинен залишатися вірним своїм обіцянкам, якщо це 

шкодить його інтересам і якщо зникли причини, котрі змусили його дати 

обіцянку. А слушний  привід порушити обіцянку знайдеться завжди»[208, с. 

50]. Щоправда прихильність мислителя політичному реалізму зумовлює 

акцент лише на взаємному або превентивному опортунізмі, тоді як завдання 

полягає у виробленні механізмів запобігання такої практики.  

Варто зауважити, що гіпотеза опортунізму не розглядається в 

неоінституціоналізмі як універсальний атрибут поведінки індивідів, який не 

залишає місця неегоїстичній мотивації і передбачає, що всі індивіди апріорі 

схильні до обману і маніпуляцій у своїх інтересах. Мова йде радше про 

поведінкові форми, які є досить поширеними у практиці людських 

взаємовідносин і піддаються емпіричній верифікації, що потребує їх 

врахування як важливих елементів правдоподібної поведінкової моделі.  

Загалом опортуністична поведінка індивідів, так само як і факт 

обмеженої раціональності, виступає чинником невизначеності взаємодій в 

суспільстві, які в інституціональній теорії прийнято називати транзакціями. 

Починаючи з Адама Сміта, класичний ринковий лібералізм спирався на 

гіпотезу про повну безперешкодність та невитратність обмінних процесів у 

політиці та економіці, що дозволяло легітимувати аполітичний механізм 

«невидимої руки» ринку в якості засадничого принципу функціонування 

суспільства без будь-яких зовнішніх регулятивних структур, передусім 
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держави. Однак аргументи про неповноту й асиметричність інформації, про 

відсутність об’єктивних підстав, які б робили поведінку одних індивідів 

передбачуваною для інших, а також відсутність гарантій дотримання 

встановлених правил – все це свідчить на користь того, що без регулятивних 

обмежень взаємодія між автономними індивідами ускладнюється до такої 

міри, що стає позбавленою сенсу. Координація, якої потребує складна 

мережа обмінів, вимагає додаткових зусиль, а відтак є витратним процесом. 

Своєю чергою, визнання  витратності будь-якого акту обміну – від обміну 

товарами на економічному ринку до обміну податків на послуги держави – 

має суттєві наслідки для поведінки акторів, а самі транзакційні витрати є 

джерелом соціальних, політичних та економічних інститутів.   

Таким чином, поведінкова модель неоінституціоналізму оспорює базові 

припущення теорії раціонального вибору та неокласики. Розробники цих 

теорій з метою побудови несуперечливої аналітичної схеми фактично 

приписували індивідам той набір параметрів, який би пояснював можливість 

ефективного й рівноважного розподілу цінностей у суспільстві на основі 

саморегульованих ринкових механізмів. Внаслідок цього і з’явився 

раціональний індивід зі сталим набором переваг та повними і об’єктивними 

знаннями про світ, здатний робити найкращий вибір, який максимізує 

цільову функцію. Однак неоінституціоналісти підкреслюють, що ця 

рівновага зумовлена якраз ефектом від існуючого набору інститутів, тим, що 

наша повсякденна взаємодія зі світом певним чином інституціоналізована в 

більшості випадків, а це зменшує набір доступних нам альтернатив і спрощує 

вибір. Принципова різниця між двома поведінковими теоріями полягає в 

тому, що за першого підходу індивід є апріорі раціональним, по суті, він сам 

виступає джерелом своєї раціональної поведінки, тоді як неоінституціоналізм 

приписує раціональний вибір результатам існування інститутів.  

Головною причиною існування інститутів є невизначеність, що виникає 

з неповноти інформації про поведінку інших індивідів у процесі людської 

взаємодії. Обмежені можливості людини робити розрахунки визначаються 
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здатністю свідомості перероблювати, організовувати і використовувати 

інформацію. Ця обмежена когнітивна спроможність в поєднанні з 

невизначеністю при розшифровці інформації, що надходить ззовні, породжує 

правила і процедури, покликані спростити даний процес. Сукупність 

інститутів, котра виникає внаслідок цього, структурує людську взаємодію і 

тим самим обмежує набір виборів, з якими зіштовхуються індивіди[34, с. 43-

44].  

Отже, «інститути – це «правила гри» в суспільстві, або, висловлюючись 

більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, котрі організують 

взаємовідносини між людьми. Відповідно, вони створюють структуру 

спонукальних мотивів людської взаємодії – будь то в політиці, соціальній 

сфері чи в економіці. …Інститути зменшують невизначеність, структуруючи 

повсякденне життя. Вони організують взаємовідносини між людьми, так що 

коли ми хочемо привітатися з друзями на вулиці, поїхати на автомобілі, 

купити апельсини, взяти в борг гроші, організувати свій бізнес, схоронити 

близьких і вчинити будь-які інші дії, з якими зіштовхуємось у буденному 

житті, ми знаємо (або можемо легко навчитися), як це зробити»[34, с.45]. 

При цьому мова йде як про формальні «правила гри», втілені передусім у 

санкціонованих державою нормах права, так і про неформальні звичаї і 

кодекси поведінки. Існування інститутів передбачає, крім того, наявність 

механізмів контролю за дотриманням визначених рамок поведінки. Д. Норт 

також зазначає, що люди створюють інститути для досягнення певних цілей, 

тобто використовують їх як інструменти максимізації цільових функцій. 

Нарешті, на думку дослідника, одна з важливих функцій інститутів полягає в 

тому, що вони кардинально змінюють ціну, яку індивіди платять за 

вираження власних переконань, відтак, ідеї та догми часто відіграють 

ключову роль в тому виборі, який здійснює людина. Наприклад, відміну 

рабства в США в ХІХ столітті неможливо пояснити без врахування зміни 

переконань про легітимність становища, за якого одна людина володіє 

іншою[34, с. 43]. 
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У визначенні Д. Норта явний акцент зроблено на цілеспрямованому 

характері створення інститутів, які виступають у ролі засобів максимізації 

індивідуальних цілей акторів. Така, на перший погляд, інструментальна 

інтерпретація викликає сумніви у можливості використання наведеного 

визначення в рамках, наприклад, ціннісного підходу, адже, очевидно, що 

індивіди далеко не завжди діють згідно з інституціональними приписами 

виключно через прагнення максимізувати реалізацію своїх інтересів. В цьому 

контексті доцільно орієнтуватися не стільки на визначення, яке в Д. Норта 

має більше ілюстративний і частково метафоричний, аніж строгий 

енциклопедичний характер, скільки на всю схему аналізу, яку вчений 

використовує для обґрунтування сутності інститутів. Оскільки ключовим 

засновком теорії є поведінкова гіпотеза обмеженої раціональності, це 

означає, що індивіди не володіють повною інформацією про очікування і 

мотиви інших індивідів, а відтак, взаємодія між ними протікає в умовах 

повної невизначеності. З цього слідує, що факт обмеженої раціональності 

призводить не просто до отримання порівняно меншої вигоди в 

неінституціоналізованому середовищі, а спричинює неможливість соціальної 

взаємодії взагалі. Саме наявність інститутів дозволяє структурувати 

поведінку окремих індивідів відповідно до конкретних «правил гри», що 

робить алгоритм дій кожного актора передбачуваним і зрозумілим для інших. 

Тобто інститути, в першу чергу, виступають умовою можливості соціальної 

взаємодії, і тільки з урахуванням цього їх визначені конфігурації можуть 

використовуватися акторами в якості засобів досягнення певних цілей. 

Оскільки інституціональна організація суспільних відносин об’єктивно 

зумовлена природою людини, то не важливо, використовуємо ми інститути 

для максимізації своєї вигоди чи керуємося їх приписами з інших мотивів, 

адже факт обмеженої раціональності не чутливий до джерел мотивації – 

егоїстичної чи альтруїстичної. Тому аналіз Д. Норта й багатьох інших 

неоінституціоналістів на рівні базових поведінкових припущень можна 

вважати ціннісно нейтральним; інститути як умова можливості взаємодії 
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однаково задовольняють як потреби «економічної людини», що прагне 

ефективності і збільшення своєї вигоди, так і «соціологічної людини», яка 

віддає пріоритет соціально легітимованим діям.   

Загалом визначення, які представники різних напрямів 

неоінституціоналізму дають інститутам, відрізняються переважно 

розстановкою акцентів на їх властивостях, але не по суті. Для підтвердження 

думки можна процитувати Дж. Марча та Й. Олсена, які представляють так 

званий нормативний неоінституціоналізм: «Інститут є відносно стійким 

набором правил та організаційних практик, втілених у структурах значень і 

ресурсів, котрі є інваріантними щодо індивідів та стійкими як перед 

специфічними преференціями і очікуваннями індивідів, так і перед 

мінливими зовнішніми умовами»[195, с. 3]. Як видно, Дж. Марч та Й. Олсен 

звертають увагу на інертність і стабільність інституціональних структур, тоді 

як Д. Норт виокремлює здатність інститутів структурувати стимули взаємодії 

та обмежувати набір доступних альтернатив вибору. Але попри звернення до 

різних функціональних аспектів, неоінституціоналісти сходяться на тому, що 

«інститути – це конструкції, створені людською свідомістю»[34, с.137], і в 

цьому твердженні сповна виражається їх прихильність методологічному 

індивідуалізму.   

Затребуваність інститутів у суспільстві за умов небажання або 

неможливості індивідів витрачати ресурси на їх утримання дозволяє 

розглядати інститути як суспільні блага. Як зазначає А. Шастіко, той факт, 

що правила і норми забезпечують людину конкретною інформацією і 

створюють концептуальні рамки для її інтерпретації всіма учасниками 

суспільних відносин, дозволяє стверджувати, що вони наділені певними 

властивостями суспільних благ[68, с. 20]. Водночас це означає, що 

інститутам властиві і проблеми виробництва таких благ, які 

використовуються в режимі відкритого загального доступу, породжуючи 

проблему «безбілетника». Варто зазначити, що в разі, коли індивідуальні 

витрати на створення інституту є високими, а вигоди від його 
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функціонування розподіляються в режимі відкритого доступу, актори 

зазвичай відмовляються від участі у створенні нового інституту. 

В політичній науці яскравим прикладом зазначеного розуміння 

інститутів може бути підхід Р. Даля, котрий запропонував розглядати 

інститути поліархії в якості процедурного, а не субстанційного, суспільного 

блага[16, с. 456-473].   

Крім вказаних особливостей, будь-який інститут наділений також 

дистрибутивними функціями, тобто має властивість обмежувати права однієї 

людини на користь іншої. Вперше цю властивість описав Р. Коуз у статті 

«Проблема соціальних витрат». Конфлікт прав пов’язаний з існуванням так 

званих зовнішніх ефектів, або екстерналій. Їх суть зводиться до того, що 

користування певними правами одним індивідом так чи інакше впливає на 

права інших. Як пише Р. Коуз: «Реалізація визначених інститутами прав – це 

завжди збиток, що проявляється деінде ще як результат здійснення цих прав: 

неможливість перетнути ділянку землі, поставити автомобіль, побудувати 

будинок, насолоджуватися краєвидом, спокоєм, тишею чи дихати свіжим 

повітрям»[88, с. 230]. Зрештою, розподільча функція інститутів 

концентровано виражена у відомому твердженні, згідно з яким свобода однієї 

людини закінчується там, де починається свобода іншої.  

Чи не найбільше критичних зауважень в адресу неоінституціоналістів 

викликає надто широке розуміння поняття «інститут». Адже інтерпретація в 

тому числі неформальних правил як інститутів розширює межі даного 

поняття фактично на всю сферу культури[125, с. 10]. Загалом слід сказати, 

що хоч розширення об’єкту аналізу в неоінституціоналізмі значно ускладнює 

(а то й унеможливлює) строгу формалізацію та операціоналізацію понять, 

такий підхід дозволяє уникнути спрощеного бачення детермінант 

інституціонального розвитку, пояснити багатофакторність і тривалість 

процесу інституціональних змін, а також відповісти на питання, чому 

інститути не піддаються швидким механічним трансформаціям, 

імпортуванню з інших країн, формальному дизайну тощо. В підсумку, це 
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зменшує прогностичні можливості неоінституціоналізму, але суттєво 

збільшує його пояснювальний потенціал. 

Водночас в роботах багатьох авторів наводиться не стільки широке 

визначення інституту, скільки еклектичне. Наприклад, Дж. Ходжсон 

однаково зараховує до інститутів мовні, грошові, правові системи, системи 

мір і ваги, правила дорожнього руху і поведінки за столом, а також всі види 

організацій[23, c. 27]. В цьому контексті варто принаймні сказати, що 

інститути слід відрізняти від технологій і суто технічних регламентів, 

оскільки правила гри, які є предметом аналізу в неоінституціоналізмі, 

передбачають орієнтацію індивідів одне на одного або на спільноту. Тобто 

мова йде виключно про соціальну дію в розумінні М. Вебера і Т. Парсонса. 

Крім того, в аналітичних цілях Д. Норт пропонує розмежовувати 

інститути та організації. Застосовуючи до інститутів метафору спортивної 

гри, вчений відрізняє «правила гри» від «гравців»: «Моделювання стратегій і 

навичок, котрі складаються мірою розвитку команди – це зовсім інший 

процес, ніж моделювання створення і розвитку правил та наслідків їх 

застосування»[34, c. 19]. До організацій Д. Норт зараховує політичні органи й 

установи, економічні структури, громадські та освітні заклади тощо. 

Організація є групою людей, об’єднаних прагненням спільно досягнути ту чи 

іншу мету. Інституціональні рамки чинять вирішальний вплив і на те, які 

саме організації виникають, і на те, яким чином вони розвиваються. Своєю 

чергою, і організації впливають на процес інституціональних змін. Вони 

створюються задля досягнення конкретних цілей завдяки тому, що діючий 

набір обмежень створює можливості для відповідної діяльності. Через це в 

ході досягнення своїх цілей організації виступають головними агентами 

інституціональних змін[34, c. 20].  

 Р. Коуз поставив, на перший погляд, банальне запитання: чому 

існують організації як адміністративні одиниці, якщо децентралізовані 

ринкові механізми здатні ефективно вирішувати суспільні проблеми?[88]. На 

його думку, організації виникають у відповідь на дорожнечу ринкової 
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координації і є зайвими в умовах, де не існує транзакційних витрат. В межах 

організації скорочуються витрати на пошук інформації, зникає необхідність 

частого переукладення угод і домовленостей, ділові зв’язки набувають 

стійкого характеру. Загалом тією мірою, якою адміністративний контроль 

дозволяє зменшити транзакційні витрати, організація витісняє 

саморегульований ринок. Але адміністративний контроль також не 

позбавлений витрат, що збільшуються мірою розширення масштабів 

організації (наприклад, втрата керованості, бюрократизація). У зв’язку з цим 

можна згадати дію класичного закону олігархічних тенденцій Р. Міхельса 

або ж закон «малих чисел» М. Вебера для розвитку політичних організацій. 

Тому, згідно з твердженням Р. Коуза, межі організації пролягатимуть там, де 

граничні витрати, пов’язані з використанням ринку, урівноважуються 

граничними витратами від використання ієрархічної організації[208]. 

Якщо об’єктом загальної критики є надто широке розуміння інститутів, 

то окремі дослідники ставлять під сумнів також коректність їх визначення як 

усталених правил і норм поведінки. Російський вчений О. Іншаков 

стверджує, що «… норма не може бути інституцією чи інститутом. Вона – 

продукт інституції, стихійної або цілеспрямованої нормотворчості. 

Інституція набуває норми і правил здійснення, поширюючись та 

вкорінюючись у структурах суспільства. Норми виникають з масового 

відтворення і великого масштабу будь-яких явищ – як найбільш поширена і 

усереднена міра. В реальності лише масове повторення і визнання соціально 

закріплених функцій у вигляді інституцій призводять до їх унормування та 

регулювання за допомогою правил. Інституції виробляють норми і 

правила»[23, с.  34]. При цьому під «інституціями» автор розуміє відносини 

між людьми з приводу диференціації діяльності, результатом чого є 

формування в суспільстві загальноприйнятних способів дії, що виникають на 

основі об’єктивно необхідного розподілу суспільних функцій.  

Проте, намагаючись подолати «методологічну помилку» ототожнення 

інститутів з правилами і нормами, О. Іншаков сам вдається до методологічно 
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некоректного підходу. Необхідність розподілу функцій у суспільстві, 

передусім поділу праці, зумовлена природним різноманіттям здібностей 

людей та неможливістю людини самотужки задовольнити всі потреби 

власної життєдіяльності. Водночас диференціація функцій вимагає 

перманентного обміну продуктами діяльності, постійної взаємодії між 

людьми; без обміну розподіл функцій взагалі позбавлений сенсу. А так як 

індивідам притаманна обмежена раціональність, соціальний обмін 

унеможливлюється без правил і норм, які компенсують людям 

неспроможність координувати взаємодію виключно на основі суб’єктивних 

моделей реальності.  Звідси випливає, що інституціоналізація процесу обміну 

є необхідною передумовою розподілу діяльності в суспільстві, який, своєю 

чергою, визначає характер інституціональної структури. Відособлення різних 

форм діяльності, обмін її продуктами та створення «правил гри» є 

взаємозумовленими та нероздільними процесами. Натомість претензія на 

категоріальну строгість і штучне розмежування термінів приводить О. 

Іншакова до необхідності  штучно виводити одні феномени з інших, 

наголошувати на первинності одних та похідному характері інших. 

Наполягаючи на перевагах свого підходу у порівнянні з позицією Д. Норта, 

російський вчений, однак, лише повертається до класичного протиставлення 

структури і дії та пропонує один елемент (дію у вигляді функції) вважати 

первинною щодо іншого (структури у формі правил). Натомість сам Д. Норт 

дотримується іншої позиції, стверджуючи, що аналітичне розрізнення правил 

гри і гравців (інститутів та організацій) не передбачає первинності жодного з 

них. Отже, структура і дія є генетично нероздільними ні теоретично, ні 

практично. Принагідно зазначити, що такий підхід перегукується з 

передовими сучасними методологіями, зокрема з теорією структурації Е. 

Гідденса[107], яка є спробою синтезу структурного функціоналізму та 

мікросоціології.  

Окремої уваги в межах неоінституціонального підходу заслуговує 

спроба розмежування понять «інститут», «інституція» та «організація». Як 
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зазначалося в першому розділі дисертаційної роботи, терміни «інститут» та 

«інституція» в українській мові найчастіше вживаються без розрізнення їх 

змісту, однак низка зарубіжних дослідників вдаються до змістовного 

розмежування цих понять (зокрема Д. Гавра, Т. Гайдай, П. Бергер, Д. Фролов, 

О. Іншаков). Наприклад, Д. Фролов визначає інституції як соціальні форми 

функцій суб’єктів або суспільні відносини між ними щодо об’єктів, процесів 

і результатів їх діяльності, які забезпечують еволюцію системи суспільного 

поділу праці на основі статусів, норм, правил, інструкцій, регламентів, 

стандартів і порядків[23, с.30]. Сутність інституції полягає в соціальній 

формі закріплення способу дії, яка породжує спосіб мислення її агентів. 

Натомість інститути є більш складними структурами, через які інституції 

реалізуються, тобто кооперативно відтворюються первинно спеціалізовані 

функції. В межах інститутів відбувається навчання і трансляція цих функцій 

іншим агентам. Інституція має первинний характер, інститут – похідний. 

Кожен інститут складається з унікального набору інституцій, які 

забезпечують можливість типової організації різноманітних видів людської 

діяльності[23, с.33]. Інакше кажучи, інституція передбачає видове 

розрізнення форм суспільної діяльності, тоді як інститут – типове. Порівняно 

з інституціями, інститути є більш стійкими в часі і масовими структурами, 

«інститут виступає як інтегруюча стабільна форма безперервно мінливих 

інституцій»[Там же]. Інколи інститут розглядають ще як багаторівневу 

структуру, яка складається із символічного та нормативного-організаційного 

компонентів – інституції («жорсткого ядра») та організації (гнучкої 

зовнішньої оболонки)[49]. Як видно, окреслені підходи передбачають 

дослідження рівнів інституціональної структури, виходячи з того, що вказані 

поняття мають різний ступінь узагальнення і різну природу, оскільки 

відносяться до різних рівнів реальності[23, с. 33]. Однак можна констатувати, 

що до цього часу ідеї зазначених авторів не надто прижилися в 

інституціональному аналізі.  
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Натомість однією з основних проблем неоінституціональної парадигми 

є зв’язок мікро- і макрорівня суспільної організації. Власне, головна амбіція 

досліджуваної теорії полягає в обґрунтуванні логічного переходу від 

індивідуальної поведінки до колективних інститутів. Інститути чинять 

нормативно-організаційний тиск на вибір акторів, внаслідок чого, з одного 

боку, забезпечується передбачуваність їх поведінки, а отже, зменшується 

рівень невизначеності соціальної взаємодії, з іншого, специфічні 

індивідуальні преференції та очікування не визначають поточних 

властивостей і конфігурації інституціональної структури, що є джерелом 

емерджентності, яка означає неможливість редукувати нормативні 

особливості інститутів до суми індивідуальних очікувань. Водночас 

інститути створюються і змінюються виключно в процесі колективної 

діяльності індивідів.  Характерною ознакою неоінституціоналізму в цьому 

аспекті є вивчення не стільки самих по собі інститутів, скільки реальної 

поведінки акторів (індивідів та організацій) в умовах інституціональних 

обмежень, того, яким чином та в якому напрямку інститути визначають їх 

поведінку, а також того, як поточна діяльність самих акторів поступово 

змінює інституціональну структуру суспільства.  

 

Висновки до другого розділу 

Особливість неоінституціоналізму як методологічного підходу полягає 

в поєднанні поведінкових гіпотез та власне інституціональної перспективи. 

На відміну від «старого» інституціоналізму та інших холістичних підходів, в 

неоінституціоналізмі чи не вперше в історії політичної науки аналіз 

інститутів розпочинається із постулатів поведінкових теорій. Водночас 

некоректно вважати новий інституціоналізм поєднанням інституціоналізму 

та біхевіоралізму, адже, як зазначалося, досліджуваний підхід, по-перше, не є 

продуктом внутрішньої еволюції традиційної інституціональної теорії, а, по-

друге, був актуалізований у політичній науці саме як опозиційна програма до 

біхевіоралізму з притаманною йому специфічною методологією.  

В основі методології неоінституціонального підходу лежать принципи 

методологічного індивідуалізму, обгрунтування інститутів за допомогою 

поведінкових моделей та розуміння діяльності як обміну. Перший принцип 
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вказує на базову пояснювальну одиницю аналізу, другий описує її 

властивості, а третій розкриває характер зв’язку між елементарними 

складовими суспільства, що уможливлює його функціонування як цілого.  

Методологічний індивідуалізм передбачає пояснення причини 

існування інститутів на основі об’єктивних поведінкових властивостей 

індивідів. Ці властивості операціоналізовані у наукових моделях людини – 

«економічної», «соціологічної» та «психологічної», особливості яких 

слугують маркером для розмежування основних напрямів 

неоінституціоналізму. Економічна поведінкова модель акцентує увагу на 

раціональності індивідів, калькуляційному характері їхньої діяльності та 

екзогенності цілей і преференцій останньої для аналізу (індивідуальні цілі 

вважаються заданими і не підлягають аналізу на предмет джерел їхнього 

формування). Соціологічна модель зосереджується на впливі соціального 

контексту у формуванні як індивідуальних преференцій у політичній 

діяльності, так і шаблонів суб’єктивної інтерпретації політичної реальності. 

Водночас механізми такої інтерпретації описуються за допомогою моделі 

«психологічної людини». Зазначені поведінкові гіпотези характеризують 

рушійні чинники взаємодії індивідів у політиці. Принцип розуміння 

діяльності як обміну означає, що колективні форми організації суспільства є 

мережею вільних обмінів між автономними індивідами, і будь-які 

надіндивідуальні детермінанти індивідуальних дій одночасно виступають 

продуктом і передумовою міжіндивідуальної комунікації.  

Неоінституціоналізм не вдається до паралельного використання всіх 

поведінкових моделей, передусім полярних – економічної та соціологічної. 

Натомість представники підходу пропонують розглядати два 

фундаментальних атрибути будь-якої людської дії загалом – логіку наслідків 

та логіку відповідності. Перша форма відображає засновану на аналізі дію і 

зазвичай включає цілеспрямоване осмислення альтернатив, оцінку їх 

результатів та здійснення свідомого вибору на основі чітких вподобань. 

Логіка відповідності дає змогу автоматично співвідносити поведінку актора з 

певним зразком, нормою або правилом. Відтак, логіка наслідків передбачає 

раціональний розрахунок, а логіка відповідності орієнтує політичних акторів 

на соціально легітимовані зразки поведінки. Ці два виміри будь-яких 

значимих дій в різних пропорціях програмують формування, укріплення і 

трансформацію суспільно-політичних інститутів. Водночас використання 

двох логік як рівнозначних вимірів дії дозволяє неоінституціоналістам не 

вдаватися до еклектичного використання економічних та соціологічних 

підходів, а сприяє формуванню власної методологічної програми.  
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Конститутивними поняттями методології неоінституціонального 

підходу є обмежена раціональність та опортуністична поведінка, оскільки 

саме їхній зміст розкриває сутність і призначення інститутів. Обмежена 

раціональність позначає факт недосконалості процесу отримання та 

когнітивної обробки індивідами інформації про переваги та очікування 

контрагентів. Поняття опортуністичної поведінки спирається на передумову 

максимізації власного інтересу, що демотивує політичних акторів діяти у 

колективно прийнятний спосіб. Обидва явища спричинюють невизначеність і 

непередбачуваність в ході взаємодії між індивідами, а тому 

міжіндивідуальний обмін здійснюється зі значними витратами на пошук 

інформацію про релевантний варіант поведінки, а також витратами на 

контроль за дотриманням умов взаємодії. Інститути як «правила гри», або 

усталені структури значень і ресурсів, генеруючи загальні для всіх зразки 

поведінки, не лише зменшують ці витрати, а, передусім, уможливлюють 

соціальну взаємодію як таку.  

Інститути виступають джерелом знань, які дають змогу індивідам 

реалізувати свої цілі у способи, що є легітимними у межах даної спільноти. 

Функція інститутів полягає в тому, щоб співвіднести конкретну поведінку з 

усталеним набором правил, визначивши покарання або винагороду за 

дотримання чи порушення цих правил. Вони обмежують набір альтернатив 

вибору для політичних акторів, водночас усуваючи невизначеність і 

визначаючи структуру стимулів у процесі взаємодії між ними. Сутність 

інститутів випливає із об’єктивних властивостей, насамперед, когнітивної і 

соціальної природи індивідів, що не дозволяють їм вступати у соціальну 

взаємодію без рутинізованих колективних зразків поведінки, які 

відображають усталені форми суспільних відносин. Крім того, інститути 

відрізняються стійкістю перед специфічними перевагами та очікуваннями 

індивідів і перед мінливими зовнішніми умовами, а їх функції забезпечувати 

соціальну координацію та досягнення колективних цілей дозволяють 

розглядати «правила гри» як суспільні блага та форму соціального капіталу. 

Інститути як «правила гри» відмежовуються в неоінституціоналізмі від 

організацій як «гравців». Правила створюють обмежувальні рамки діяльності 

гравців, а ті, своєю чергою, виступають агентами інституціональних змін. 

При цьому правила як структурний елемент не можна вважати первинними 

щодо їх організаційного оформлення та функціонального прояву; вони є 

більш стійкими у порівнянні з організаціями та локальними політичними 

практиками, однак їхні відтворення і зміни можливі лише завдяки останнім. 

Такий підхід передбачає процедурне, актор-центроване і соціально-

комунікативне тлумачення природи інститутів у межах неоінституціоналізму 
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на відміну від субстанційної та соціоцентричної орієнтації «старого» 

інституціоналізму.  

Інститути відіграють автономну роль у визначенні результатів 

політичного процесу та мають властивості, які не можна звести до суми 

властивостей окремих індивідів. Автономність інститутів забезпечується 

нормативним тиском на акторів та відносною стійкістю перед 

індивідуальними очікуваннями, але не фактом існування інституціональних 

форм незалежно від свідомості і колективних дій індивідів.  

Аналіз принципів і понять нової інституціональної теорії дає змогу 

визначити неоінституціоналізм як міждисциплінарний методологічний 

підхід, спрямований на розкриття зв’язку між поведінковими гіпотезами 

соціальних наук та стійкими до індивідуальних преференцій і очікувань 

інституціональними структурами, втіленими у політичних правилах 

взаємодії.  
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Розділ 3. Порівняльний аналіз основних напрямів 

неоінституціоналізму 

Найбільша кількість теоретичних розробок в рамках 

неоінституціональної парадигми присвячена трьом напрямам досліджень: 

неоінституціоналізму раціонального вибору, соціологічному та історичному 

неоінституціоналізму. Всі три підходи виникли і розвивалися як реакція, в 

першу чергу, на біхевіоралізм, хоча кожна із течій по-своєму зображує 

політичну сферу суспільного життя. На основі огляду існуючої наукової 

літератури доречно прослідкувати ґенезу кожного з підходів та 

охарактеризувати особливості інтерпретації їх представниками суспільно-

політичної реальності. Порівнюючи сильні і слабкі сторони дослідницьких 

напрямів, необхідно також виявити, які позиції займають прибічники 

кожного з них щодо двох фундаментальних проблем будь-якого 

інституціонального аналізу, а саме, як пояснити зв’язок між інститутами та 

індивідуальною поведінкою і як тлумачити процес виникнення інститутів та 

інституціональних змін. 

Однак перш ніж приступити до розгляду змістовних аспектів 

теоретичних підходів, доречно окреслити загальну диспозицію їх аналізу. 

Відповідно до виокремлених в попередньому розділі поведінкових засад 

неоінституціоналізму, які включають такі детермінанти поведінки, як «логіка 

наслідків» та «логіка відповідності», всі напрями в межах даної парадигми 

можна умовно розмежувати на «калькуляційний» та «культурний» підхід. 

Кожен із підходів дає свої відповіді на ключові питання будь-якого 

інституціонального аналізу: як поводяться актори, яку роль у їх поведінці 

відіграють інститути та чому останні зберігаються протягом тривалого часу.  

Відповідаючи на перше питання, прибічники калькуляційного підходу 

виходять з тих аспектів людської поведінки, які мають інструментальний 

характер і ґрунтуються на стратегічному розрахунку. Вони припускають, що 

люди прагнуть максимізувати досягнення певного набору цілей, визначених 

конкретною функцією індивідуальних преференцій, і при цьому поводяться 
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стратегічно, тобто прораховують всі можливі варіанти й альтернативи, 

обираючи ті з них, що приносять найбільшу вигоду. Загалом цілі та 

преференції акторів виступають в цьому випадку екзогенними змінними 

інституціонального аналізу, тобто є апріорі даними і не підлягають 

аналітичному розбору.  

Відповідно до калькуляційного підходу інститути впливають на 

поведінку акторів шляхом забезпечення їх більшим чи меншим ступенем 

визначеності щодо поточної або майбутньої поведінки інших акторів. 

Конкретніше, інститути надають інформацію, яка стосується поведінки 

інших, механізми забезпечення дотримання угод, санкції за їх недотримання і 

т.д. Ключовим моментом є те, що інститути впливають на індивідуальні дії, 

змінюючи ті очікування, які актор має стосовно дій, котрі інші актори 

можуть вчинити у відповідь або одночасно з його власними діями. Іншими 

словами, мова йде про сталий набір взаємних очікувань, які забезпечуються 

інститутами і дозволяють акторам розраховувати на цілком визначену, 

гарантовану правилами поведінку контрагентів при плануванні своїх дій. 

Тож наявність інститутів є необхідною умовою стратегічних розрахунків 

діяльності. 

Своєю чергою, в рамках «культурного підходу» підкреслюється 

ступінь, в якій поведінка не є повністю стратегічною, однак постає 

обмеженою світоглядом людини. Тобто в даному випадку не заперечується 

факт раціональності і цілеспрямованості людської поведінки, а лише 

акцентується міра, якою люди звертаються до встановлених рутин і звичних 

зразків поведінки для досягнення своїх цілей. Індивіди розглядаються 

переважно як такі, що приймають задовільні для них результати, а не 

прагнуть повсякчас максимізувати свою функцію корисності. До того ж 

наголошується, що вибір способу дії залежить також від інтерпретації 

ситуації, а не від суто інструментального розрахунку[112, с. 936-940].  

Роль інститутів, згідно з «культурним підходом», полягає в тому, що 

вони забезпечують моральні і когнітивні шаблони для інтерпретації дії. 
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Індивід розглядається глибоко вкоріненим в інституціональному середовищі, 

яке складається із символів, стереотипів і норм, що виступають фільтрами як 

для інтерпретації різних ситуацій, так і для власної самоідентифікації, на 

основі чого і будується алгоритм дій індивіда у суспільстві. Інститути 

забезпечують не лише необхідну для стратегічного розрахунку інформацію, 

але й впливають на саму ідентичність та індивідуальні преференції 

акторів[141]. 

Окреслені підходи по-різному пояснюють і те, чому впорядковані 

моделі поведінки, які прямо пов’язані з існуванням інститутів, демонструють 

стійкість і неперервність у часі. Згідно з «калькуляційним підходом», 

стійкість інститутів пояснюється їх здатністю забезпечувати рівновагу Неша 

(ситуація в теорії ігор, за якої жоден учасник при наявному наборі стратегій 

не може збільшити свій виграш шляхом зміни власної стратегії, якщо інші 

учасники не змінюють своїх стратегій). Тобто актори дотримуються певних 

моделей поведінки, оскільки відхилення від них призведе до погіршення їх 

становища у порівнянні з дотриманням цих моделей. Звідси слідує, що чим 

більше інститути сприяють вирішенню дилем колективної дії і отриманню 

вигод від обміну, тим стійкішими вони будуть[176, с. 51-81]. Натомість 

«культурний підхід» у поясненні стабільності інститутів апелює до тієї 

обставини, що багато конвенцій, пов’язаних із суспільними інститутами, не 

можуть бути об’єктами індивідуального вибору. Позаяк інститути є 

колективними конструкціями, елементарними компонентами колективних 

дій, їх не можливо трансформувати діями окремого індивіда. Інститути 

відрізняються стійкістю до перетворень, так як структурують вже сам вибір 

альтернатив свого реформування[109].  

Відштовхуючись від окресленого поділу, по черзі розглянемо кожний 

напрям неоінституціоналізму.  

Чи не найбільш поширеною в політичній науці є економічна версія 

нового інституціоналізму – неоінституціоналізм раціонального вибору. Цей 

підхід закріпився в політологічному аналізі завдяки дослідженням поведінки 
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законодавців у Конгресі США. Як вже зазначалося в першому розділі, 

теоретичні гіпотези теорії раціонального вибору не дозволяли пояснити 

наявність стабільної більшості в законодавчому органі, тож з кінця 1970-х 

років теоретики раціонального вибору зіштовхнулися з методологічними 

труднощами у поясненні зазначеної невідповідності. 

Вирішити проблему дозволяло врахування інститутів у аналізі. Ряд 

авторів зробили припущення, що стабільна законодавча більшість існує 

завдяки способам, через які процедурні правила і комітети Конгресу 

структурують вибір та інформацію, доступну законодавцям[177, с. 131]. 

Деякі з цих правил забезпечують контроль порядку денного, що обмежує 

діапазон і послідовність варіантів, доступних конгресменам при голосуванні. 

Інші правила розподіляють юрисдикцію з ключових питань по комітетах, 

структуруючи їх таким чином, щоб задовольняти електоральні інтереси 

конгресменів або встановлювати зобов’язуючі механізми, які уможливлюють 

практику лоґролінгу (взаємна підтримка конгресменів шляхом «торгівлі 

голосами») серед законодавців. Тобто інститути Конгресу знижують 

транзакційні витрати на реалізацію домовленостей і дозволяють отримувати 

вигоду від обміну між законодавцями, що робить можливим процес 

стабільного законотворення. Інакше кажучи, інститути вирішують багато 

проблем колективної дії, з якими зіштовхуються законодавці[206, с. 132]. 

 Неоінституціоналізм раціонального вибору в політичній науці 

запозичив продуктивні аналітичні інструменти із «нової економіки 

організації», яка підкреслює важливість прав власності, пошуку ренти і 

транзакційних витрат для функціонування і розвитку інститутів[148]. 

Зокрема, впливовим виявився аргумент О. Уільямсона про те, що розвиток 

конкретних організаційних форм може бути пояснений як результат зусиль 

по зменшенню транзакційних витрат, які виникають у процесі діяльності без 

відповідних інститутів[208]. Схожі аргументи Д. Норт використовує щодо 

функціонування політичних інститутів у часі[150]. Теорії агентських 

відносин, в яких основна увага приділяється механізмам, через які 
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«принципали» (суб’єкти, що делегують права й повноваження їх 

безпосереднім виконавцям) мають змогу контролювати своїх «агентів» 

(виконавці делегованих прав і повноважень), виявилися корисними для 

пояснення того, як Конгрес структурує відносини зі своїми комітетами чи 

підконтрольними органами[146]. 

Поширення досліджень, присвячених роботі американських 

законодавчих органів, у межах неоінституціоналізму раціонального вибору 

відображено в серії робіт сучасних авторів. Всі ці дослідження так чи інакше 

фокусуються на вивченні впливу правил Конгресу на поведінку 

законодавців, виявлення причин і способів виникнення цих правил з 

акцентом на законодавчій системі комітетів та відносин між Конгресом і 

контролюючими органами. Наприклад, Г. Кокс та М.Д. МакК’юбінз зробили 

спробу змістити акцент від системи комітетів Конгресу на способи 

структурування політичними партіями обговорення проблем політичного 

порядку денного[94]. Дж. Фереджон розпочав дослідження відносин між 

Конгресом і судами, а Т. Мо, К. Шепсл та Б. Вайнгаст актуалізували дискусії 

про здатність Конгресу контролювати регуляторні органи[100, 148, 179]. 

В кінці 1990-х – на початку 2000-х років неоінституціоналісти 

раціонального вибору зосередили увагу також на вивченні поведінки 

міжнародних коаліцій, розвитку політичних інститутів та інтенсивності 

етнічних конфліктів[135]. А. Пшеворскі, Б. Гедденс, Г. Маркс вдалися до 

аналізу демократичного транзиту в термінах теорії ігор[162]. Дж. Цебеліс 

вивчає наслідки інституціональних реформ у Європейському Союзі[204], а 

дослідники у сфері міжнародних відносин, такі як Р.О. Кеохейн, Л.Л. Мартін, 

К.А. Ойєй та С. Краснер використовують поняття неоінституціоналізму 

раціонального вибору для пояснення становлення або занепаду міжнародних 

режимів, дослідження повноважень, котрі держави делегують міжнародним 

організаціям, а також вивчення формування таких організацій[130, 131]. 
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Попри наявність певних внутрішніх розбіжностей, в 

неоінституціоналізмі раціонального вибору можна виокремити кілька 

спільних теоретико-методологічних ознак. 

По-перше, прихильники неоінституціональної теорії раціонального 

вибору використовують характерний набір поведінкових гіпотез. Як 

стверджують Дж. Елстер та А. Хайленд, вихідними припущеннями підходу є 

існування фіксованого набору преференцій  політичних акторів (зазвичай це 

припущення відповідає більш точним постулатам, насамперед, принципу 

транзитивності, тобто послідовності і несуперечливості преференцій), 

інструментального характеру поведінки, яка дозволяє максимізувати 

реалізацію відповідних преференцій шляхом стратегічної дії, котра, своєю 

чергою, передбачає всеосяжний розрахунок[99]. Але при цьому слід 

наголосити, що характеристика, яку дають Дж. Елстер та А. Хайленд, 

переважно стосується неокласичної моделі раціонального індивіда в 

економічній теорії, головним атрибутом якої визнавалася фактично 

необмежена раціональність. Натомість в неоінституціоналізмі 

використовується гіпотеза обмеженої раціональності, яка й пояснює 

існування інститутів (адже в умовах абсолютної раціональності, як довели Р. 

Коуз та Д. Норт, індивіди можуть обходитися без інститутів). Тому 

методологічні передумови про фіксований і сталий в часі набір преференцій, 

їх транзитивність, наявність інформації про наслідки різних альтернатив 

поведінки – все це здебільшого неактуальні для неоінституціоналізму 

раціонального вибору припущення. Виходячи з цього, зазначений підхід 

інколи називають ще неоінституіоналізмом обмеженого раціонального 

вибору.   

По-друге, особливість інтерпретації політики авторами вказаного 

напряму досліджень полягає в її зображенні як сфері вирішення дилем 

колективної дії. Останні можна визначити як типові ситуації, коли 

максимізуюча діяльність індивідуальних акторів в ході досягнення їх 

партикулярних цілей призводить до колективно неоптимальних результатів в 
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тому сенсі, що існує бодай один альтернативний результат, який 

уможливлює покращення становища принаймні одного актора, не 

погіршуючи становища інших. Головною перешкодою для того, щоб актори 

віддавали перевагу орієнтованому на колективний результат курсу 

діяльності, є відсутність інституціональних механізмів, здатних гарантувати 

необхідну поведінку інших членів спільноти. Класичними прикладами є 

концепти «дилема в’язня» і «трагедія общин», екстрапольовані на низку 

політичних, соціальних та економічних проблем[114, 154]. Ці концепти 

заслуговують більш розлогого аналізу в рамках неоінституціональної 

парадигми і будуть детальніше розглянуті в наступному підрозділі. 

По-третє, на думку П. Холла і Р. Тейлор, одним із найбільших 

досягнень неоінституціоналізму раціонального вибору стало акцентування на 

ролі стратегічної взаємодії у визначенні результатів політичної діяльності. В 

рамках теорії стверджується, що, по-перше,  поведінка акторів не 

детермінується соціально-історичними силами, а зумовлена стратегічним 

розрахунком, і, по-друге, цей розрахунок глибоко вкорінений в очікуваннях 

акторів щодо ймовірної поведінки інших акторів. Інституціональна структура 

такої взаємодії визначає діапазон і послідовність наявних альтернатив вибору 

порядку денного, забезпечує інформацією і механізмами контролю, які 

зменшують невизначеність відносно ймовірної поведінки учасників 

взаємодії, дозволяючи отримувати вигоду від обміну, і в такий спосіб дає 

гравцям можливість здійснювати конкретні розрахунки і досягати 

потенційно кращих соціальних результатів. П. Холл і Р. Тейлор зазначають, 

що теоретики інституціональної версії раціонального вибору спираються на 

класичний «калькуляційний підхід» у вирішенні проблеми пояснення впливу 

інститутів на індивідуальну дію[112, с. 942]. 

По-четверте, в рамках аналізованого напряму пропонується своєрідний 

підхід до проблеми походження інститутів. Аналіз починається з наслідків їх 

існування для того, щоб отримати пристосований до вихідних гіпотез теорії 

опис функцій, які виконують інститути. Це дозволяє пояснити існування 
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інститутів через ту цінність, яку відповідні функції мають для акторів, 

діяльність котрих обмежена інституціональними рамками. З цього слідує, що 

актори створюють інститути, аби реалізувати дану цінність, 

концептуалізовану, як зазначалося вище, в термінах вигод від кооперації. 

Відтак, процес інституціонального дизайну пов’язаний з добровільною 

згодою акторів. Оскільки інститути є предметом свідомого конкурентного 

відбору, їх збереження визначається переважно здатністю забезпечувати 

акторам більшу вигоду у порівнянні з альтернативними інституціональними 

формами[112, с. 943]. 

Таким чином, організаційна структура політичної партії чи економічної 

фірми пояснюється конкретним способом мінімізації транзакційних витрат, 

витрат виробництва чи здійснення впливу[208]. Правила американського 

Конгресу пояснюються апелюванням до вигод від обміну, які вони 

забезпечують парламентарям, ухвалення в Англії в 1680-х роках 

конституційних актів обґрунтовується їх вигідністю для власників майна 

тощо. Загалом в межах неоінституціоналізму раціонального вибору 

напрацьовано чимало важливих і водночас дискусійних тем, але основна 

увага дослідників зосереджена на коректності специфікації функцій, які 

виконують інститути[112, с. 947].  

Паралельно з неоінституціоналізмом раціонального вибору розвивався 

й інший напрям, відомий під назвою соціологічний неоінституціоналізм. По 

суті, ця назва вживається більшістю зарубіжних авторів для позначення 

окремого підходу в межах теорії організації. Соціологічний 

неоінституціоналізм виник наприкінці 1970-х років, коли частина соціологів 

поставила під сумнів доречність традиційного поділу суспільної реальності 

на дві несумісні частини: з одного боку, на інструментальну раціональність 

«засобів-цілей», пов’язану із сучасними організаційними формами, передусім 

з бюрократією, з іншого – на той вимір суспільного життя, що 

відображається в різноманітних наборах практик, асоційованих з культурою. 

З часів М. Вебера більшість соціологів вбачала в домінуючих в сучасному 
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інституціональному ландшафті бюрократичних структурах – урядових 

органах, економічних фірмах, закладах освіти, громадських організаціях 

тощо – результат інтенсивних зусиль по створенню все більш ефективних 

структур для вирішення завдань, що постають перед сучасним суспільством. 

При цьому подібність форм цих  різноманітних організацій виступала 

додатковим підтвердженням їх іманентної раціональності та ефективності 

для вирішення суспільних проблем[112, с. 946]. Культура сприймалася як 

сутнісно інший вимір суспільного буття. 

На противагу такому підходу, неоінституціоналісти в соціології, 

зокрема стенфордські науковці Дж. Мейєр та Б. Роуен, на основі численних 

досліджень показали, що багато інституціональних форм і процедур, які 

використовують сучасні організації, були апробовані не тому, що здатні 

найбільш раціонально вирішувати певні проблеми відповідно до 

абстрактного критерію раціональності. Дослідники натомість стверджують, 

що значну частину цих форм і процедур варто розглядати в якості культурно 

детермінованих практик, подібних до міфів, церемоній та ритуалів багатьох 

суспільств, втілених в організаційній структурі і діяльності не обов’язково з 

метою підвищення їх формальної ефективності у розумінні оптимального 

співвідношення цілей і засобів, а як результат процесів відтворення 

культурних зразків поведінки[145]. Відтак, увага звертається на те, що навіть 

рафіновані бюрократичні практики мають культурну зумовленість і можуть 

аналізуватися у відповідних термінах, не властивих класичним теоріям 

бюрократії. 

Представників соціологічного інституціоналізму цікавлять причини 

того, чому організації набувають певних інституціональних форм, 

приймають конкретні набори процедур і символів, а також, яким чином 

відповідні практики поширюються організаційними полями та поміж різними 

країнами. Наприклад, дослідники намагаються пояснити, чому організаційні 

форми і практики урядових департаментів (міністерств) освіти є вкрай 

схожими в різних країнах, попри значні відмінності в місцевих умовах, або 
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з’ясувати причини структурної подібності фірм, незважаючи на особливості 

їх виробничого профілю. Зокрема, Ф. Доббін на основі емпіричного 

матеріалу демонструє, як культурно детерміновані концепції держави і ринку 

обумовили політику Франції і США у сфері залізничного транспорту в ХІХ 

столітті[97]. В.Р. Скотт і Дж. Мейєр використали нову методологію для 

пояснення поширення однакових навчальних програм в американських 

фірмах[175]. М. Орру та Р. Кол досліджували інституціональний ізоморфізм 

у Східній Азії, зокрема відносну легкість поширення східноазійських 

виробничих технологій по всьому світу. Н. Фліґстайн використовує 

зазначений підхід для пояснення диверсифікації американської 

промисловості, а Я. Сойсел – в дослідженні сучасної імміграційної політики 

в Європі та США[101, 185]. 

Попри значну кількість різноманітних предметних досліджень, можна 

виокремити кілька спільних ознак вказаного напряму неоінституціоналізму.  

По-перше, представники соціологічного неоінституціоналізму 

визначають інститути значно ширше, ніж це робилося в межах класичної 

політичної науки, враховуючи не лише формальні правила, норми та 

процедури, а й символічні системи, когнітивні патерни і морально-етичні 

стереотипи, котрі складають «структури значень» для поведінки і скеровують 

людські дії[175]. Такий підхід стирає концептуальну відмінність між 

«інститутами» і «культурою». Обидва поняття включають одне одного до 

свого змісту, що має два важливих наслідки. З одного боку, ця інтеграція 

оспорює поширене в політології розмежування між «інституціональним 

поясненням», заснованим на організаційній структурі, та «культурним 

поясненням», що спирається на розуміння культури як спільних орієнтацій і 

цінностей[111]. З іншої сторони, як зазначає К.Л. Зукер, даний підхід 

спрямований на перевизначення «культури» як «інститутів»[209]. В цьому 

аспекті має місце інтелектуальний поворот в межах самої соціології, 

направлений від інтерпретації культури у формулюваннях афективних 
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установок і цінностей до аналізу культурної сфери в якості мережі звичаєвих 

процедур, символів і звичок, що утворюють рамки для поведінки[141]. 

По-друге, соціологічний неоінституціоналізм відрізняється баченням 

характеру зв’язків між інститутами та індивідуальною дією. Попередня 

традиція соціологічного аналізу, зокрема структурний функціоналізм, 

вирішувала цю проблему шляхом закріплення за інститутами значення 

«ролей», які містили нормативні поведінкові приписи. Інакше кажучи, 

індивіди, соціалізовані в рамках певних інституціональних ролей, засвоюють 

пов’язані з цими ролями норми, і в такий спосіб інститути впливають на 

поведінку. В цьому випадку мова йде про нормативний вимір 

інституціонального впливу. Натомість в соціологічному неоінституціоналізмі 

наголошується на когнітивному аспекті впливу інститутів. Так, П. ДіМаджіо 

і У. Пауел підкреслюють, що інститути впливають на поведінку через 

ментальні патерни, когнітивні категорії і світоглядні моделі, які є 

необхідними для дії в силу того, що без них неможливо інтерпретувати 

навколишній світ і поведінку інших людей[95]. Вплив інститутів на 

поведінку здійснюється не просто шляхом вказування на те, що потрібно 

робити, але й у спосіб окреслення того, яку дію взагалі можна уявити в 

даному контексті. Не важко помітити, що в цьому аспекті соціологічний 

неоінституціоналізм перебуває на позиціях соціального конструктивізму. 

Відтак, інститути виступають утвореннями, через які кожній дії в 

суспільному житті присвоюється значення. З цього випливає й те, що 

інститути впливають не лише на стратегічний розрахунок раціональних 

індивідів, як передбачалося в теорії раціонального вибору, але й беруть 

участь у конституюванні базових індивідуальних преференцій і навіть 

ідентичностей. Як наголошують П. Берґер і Т. Лукман, самоуявлення та 

ідентичності соціальних акторів складаються із породжених суспільним 

життям інституціональних форм, образів і знаків[78]. 

З огляду на сказане, представники соціологічного неоінституціоналізму 

підкреслюють високоінтерактивний і взаємозумовлений характер зв’язку між 
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інститутами та індивідуальною дією. Мірою того, як індивіди діють у 

визначений соціальними конвенціями спосіб, вони одночасно закріплюють 

себе як соціальні актори (в сенсі участі в суспільно значущих діях) і 

зміцнюють конвенційні соціальні приписи, яких дотримуються. Ключовою 

для цієї перспективи є ідея про те, що дія нерозривно пов’язана з 

інтерпретацією. Адже, опиняючись в певній ситуації, індивід має знайти 

спосіб розпізнати її та певним чином відреагувати на неї, а сценарії і 

стереотипи поведінки, передбачені інституціональною структурою, 

забезпечують засоби для вирішення обох проблем більш чи менш одночасно. 

Таким чином, зв’язок між індивідом та інститутом будується на своєрідному 

«практичному міркуванні», згідно з яким індивід сприймає і модифікує 

доступні інституціональні стереотипи для розробки курсу дій[18, с. 42]. 

Варто наголосити, що наведені твердження жодним чином не 

заперечують припущень щодо цілеспрямованості та раціональності індивідів. 

Однак неоінституціоналісти соціологічного напряму наполягають: те, що 

індивіди розглядають як «раціональну дію» (в розумінні автономної дії, 

джерелом якої виступає сам індивід), завжди є соціально обумовленим. Крім 

того, в межах даного підходу цілі, досягнення яких прагнуть актори, 

концептуалізуються значно ширше, ніж в інших підходах, насамперед, в 

теорії раціонального вибору. Якщо прихильники останньої моделюють 

індивідів та організації як таких, що прагнуть максимізувати свій 

матеріальний добробут, то соціологи більш схильні розглядати акторів, котрі 

намагаються визначити і виразити свою ідентичність у соціально 

прийнятний, легітимний спосіб.  

Наступною рисою соціологічного неоінституціоналізму є характерний 

підхід до проблеми походження і трансформації інституціональних практик. 

Як зазначалося, прихильники теорії раціонального вибору тлумачили 

розвиток інститутів, відштовхуючись від ефективності забезпечення ними 

матеріальних цілей тих акторів, котрі приймають відповідні «правила гри». 

Натомість неоінституціоналісти соціологічного напряму доводять, що 
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організації часто переймають нові інституціональні практики не тому, що 

вони підвищують їх інструментальну ефективність, а у зв’язку з тим, що це 

підвищує соціальну легітимність організації або її членів. Інакше кажучи, 

організації запроваджують певні інституціональні форми і практики, позаяк 

останні є широко цінованими в межах більш масштабного культурного 

середовища. В певних випадках ці практики можуть взагалі бути 

дисфункціональними стосовно досягнення формальних цілей організації. Дж. 

Кемпбелл слідом за Дж. Марчем та Й. Олсеном описує це явище поняттям 

«логіка відповідності» на противагу «логіці інструментальності» (у Й. Олсена 

– «логіка наслідків»)[142]. Якщо друге поняття відображає орієнтацію на 

максимізацію результату, то перше – превалювання конформної стратегії над 

максимізуючою. 

Таким чином, на відміну від тих дослідників, які пояснювали 

диверсифікацію американських фірм в 1950-х – 1960-х роках 

функціональною відповіддю на гостру економічну і технологічну 

необхідність, Н. Фліґстайн стверджує, що менеджери масово прийняли нову 

тенденцію, оскільки та перетворилася на колективну цінність в рамках 

професійних форумів, в яких управлінці брали участь, і дозволяла утвердити 

їх ширші ролі і світоглядні позиції[102]. Схожий підхід використовує також 

Я. Сойсел, аргументуючи запровадження лояльної до іммігрантів політики 

багатьма країнами Європи і США не стільки функціональністю даного курсу 

для держав, скільки тим, що розвиток концепцій прав людини, 

підтримуваний міжнародними режимами, зробив таку політику доречною і 

загальноприйнятною, тоді як жорсткі антиіммігрантські заходи втратили 

легітимність серед національних урядів[185]. 

Ключове питання для вказаного напряму досліджень полягає в тому, 

що забезпечує легітимність або соціальну відповідність конкретних 

інституціональних механізмів. Зрештою, це питання зводиться до проблеми 

джерел культурної влади (в цьому контексті можна згадати концепції 

символічної влади П. Бурдьє та М. Фуко). Деякі науковці у пошуках відповіді 
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звертаються до процесу розширення сфери регулювання в сучасному 

суспільстві, що накладає додаткові практики на суспільні організації шляхом 

публічного громадянського консенсусу. Інші дослідники вивчають процеси, 

в ході яких зростаюча професіоналізація багатьох сфер діяльності створює 

професійні спільноти з культурною владою для нав’язування певних 

стандартів своїм членам[18]. Окремі вчені пояснюють виникнення спільних 

інституціональних практик із більш інтерактивного процесу обговорення між 

учасниками даної мережі – спільних проблем, способів їх трактування та 

шляхів вирішення – в рамках різноманітних форумів, що варіюються від 

бізнес-шкіл до міжнародних анклавів. Завдяки подібним інтеракціям актори 

розвивають спільні когнітивні карти, що втілюють зміст відповідних 

інституціональних практик, які в подальшому широко використовуються 

членами спільноти. В таких випадках очевидними є інтерактивні і творчі 

аспекти процесу соціального конструювання інститутів[85]. Дж. Мейєр та Д. 

Стренг навіть переконують, що подібні процеси можна спостерігати в дії на 

міжнародному рівні, де загальноприйняті концепції сучасності забезпечують 

певний ступінь авторитету в практиці найбільш розвинутих країн, а обмін під 

егідою міжнародних режимів підтримує спільне розуміння глобальних 

проблем, яке поширює єдині практики через національні кордони[145]. 

У відповідь на структурний функціоналізм і груповий підхід до 

вивчення політики сформувався також історичний неоінституціоналізм 

(вперше це словосполучення вжив С. Стейнмо в роботі «Структуруючи 

політику: історичний інституціоналізм в порівняльному аналізі»[190]). Цей 

напрям успадкував багато методологічних установок від обох підходів, однак 

його розробники намагалися вийти за межі пануючих у 1960-х – 1970-х роках 

теорій. Зокрема, в теорії груп прихильники історичного неоінституціоналізму 

визнавали твердження про те, що конфлікт між конкуруючими соціальними 

групами за обмежені ресурси лежить в основі політики, але водночас 

намагалися знайти кращі пояснення у відмінностях результатів 

функціонування національних політичних систем, а також у спричиненій 
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цими результатами соціальній нерівності[87]. Ряд авторів, зокрема Г. Екстайн 

і Д. Аптер, віднаходять пояснення у способах, за допомогою яких 

інституціональна організація державної влади та економіки структурує 

конфлікти таким чином, щоб привілеювати одні інтереси, демобілізуючи 

інші. В цьому контексті дослідники використовують класичну традицію 

політичної науки, котра наголошує на важливості формальних політичних 

інститутів, та водночас намагаються обґрунтувати не лише центральну тезу 

неоінституціоналізму – «інститути мають значення», - але й пояснити, як 

саме інституціональні практики розвиваються в часі[92]. 

На представників історичного неоінституціоналізму значною мірою 

вплинуло і трактування структурними функціоналістами держави як 

інтегрованої системи взаємодіючих елементів (те ж саме стосується і 

системного підходу, на розробників якого часто посилаються 

неоінституціоналісти, однак, треба мати на увазі, що структурний 

функціоналізм як окрема теорія суспільства виник дещо раніше, ніж 

системний аналіз в політології, хоч пік популярності обох підходів припав на 

той самий період). Втім, ця модель була сприйнята з одночасною критикою 

установки структурних функціоналістів розглядати соціальні, психологічні і 

культурні прикмети індивідів в якості керованих функціонуванням системи 

параметрів. Натомість акцент було зроблено на інституціональній організації 

політики та економіки як вирішальному чиннику структурування 

колективної поведінки та спричинення відмінних результатів діяльності. В 

новому підході в центрі уваги опиняється «структуралізм» політичних 

інститутів на противагу «функціоналізму» попередніх теорій, котрі 

розглядали політичні результати як відповідь на потреби системи.  

В рамках історичного неоінституціоналізму інститути визначаються 

так само широко, як і в межах інших неоінституціональних підходів – як 

формальні і неформальні процедури, рутини, норми і конвенції, вбудовані в 

організаційну структуру політики й економіки. Інститути можуть 

варіюватися від правил конституційного порядку чи стандартних робочих 
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процедур бюрократії до конвенцій, які регулюють діяльність профспілок або 

відносини банків і фірм. Однак здебільшого в історичному 

неоінституціоналізму інститути асоціюються із організаціями або правилами, 

які поширюються формальними організаціями[200, 201]. 

У порівнянні з описаними вище підходами історичний 

неоінституціоналізм має наступні характерні ознаки.  

По-перше, концептуалізація зв’язку між інститутами та індивідами 

здійснюється надто широко, в досить загальних рисах. По-друге, 

наголошується на асиметрії владних відносин, пов’язаній з функціонуванням 

і розвитком інститутів. По-третє, в інституціональному розвитку важливу 

роль відіграє залежність від траєкторії попереднього розвитку та 

незаплановані наслідки цілеспрямованих дій. По-четверте, автори 

відповідних досліджень звертають особливу увагу на необхідність 

аналітичної інтеграції власне інституціональних чинників з тим впливом, 

який здійснюють на політичні результати детермінанти неіснтитуціонального 

характеру, наприклад, ідеї[112]. Розглянемо кожну ознаку більш детально.  

Історичний неоінституціоналізм є еклектичною дослідницькою 

програмою, в якій використовується як «калькуляційний», так і 

«культурний» підхід у поясненні зв’язку між індивідами та інститутами. 

Наприклад, Е. Іммерґут, використовуючи типові аргументи раціонального 

розрахунку, пояснює відмінності в медичних реформах різних країн 

готовністю професійних спільнот лікарів йти на компроміс із прихильниками 

реформ. Цю готовність, своєю чергою, дослідниця пов’язує з наявними 

механізмами, за допомогою яких інституціональна структура політичної 

системи впливає на очікування професійних груп щодо ймовірності 

успішного оскарження неприйнятних рішень в обхід законодавства, тобто 

можливості зберегти вигідне статус-кво при втіленні невигідних 

реформ[123]. Схожим чином В. Хеттем доводить, що посилення 

незалежності і впливу судової гілки влади в США свого часу призвело до 

відмови американського профспілкового руху від використання тих форм 
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діяльності, які підлягали потенційному оскарженню в судовому порядку. 

Водночас, подібно багатьом представникам історичного 

неоінституціоналізму, В. Хеттем також досліджує процеси, через які 

відмінності в інституціональних умовах, з котрими зіштовхувалися 

організовані робітничі групи в США та Великій Британії, сприяли розвитку 

профспілкових рухів з цілком різними світоглядними орієнтаціями. Такий 

аналіз демонструє, що генеровані певним інституціональним середовищем 

стратегії можуть з часом перетворюватися на світоглядні позиції, які 

поширюються формальними організаціями і, зрештою, формують навіть 

самоуявлення і базові преференції залучених до цього середовища 

акторів[115]. 

В межах історичного неоінституціоналізму велике значення 

приділяється примусовим і асиметричним відносинам влади в 

інституціональному дизайні і розвитку. Як зазначають П. Холл і Р. Тейлор, 

всі інституціональні дослідження прямо стосуються владних відносин[112, с. 

940]. Переважно ці наукові доробки пов’язані з кратологічними дискусіями 

про так звані «другий» і «третій» виміри влади[137] (мова йде про роботи П. 

Бахраха, Т. Баратца, Р. Льюкса). Здебільшого прихильників 

неоінституціональної парадигми відрізняє фокус на нерівномірному 

розподілі влади між соціальними групами, що здійснюється за допомогою 

політичних інститутів. Тому замість моделювання сценаріїв безперешкодної 

конкуренції між автономними індивідами, послідовники вказаного підходу 

виходять із припущення про політичне середовище, в якому інститути 

надають різним групам непропорційний доступ до процесу прийняття 

рішень, внаслідок чого одні групи здобувають переваги, а інші залишаються 

в менш вигідному становищі. Наприклад, С. Стейнмо шукає причини 

національних розбіжностей в податковій політиці в різних способах 

структурування політичними інститутами тих соціальних інтересів, котрі 

беруть участь у політичному процесі[187]; досліджуючи сферу 

американської економічної політики, М. Вейр демонструє, як структура 
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політичної системи сприяє формуванню одних соціальних коаліцій проти 

інших і т.п.[207].  

Однією з центральних проблем описуваної версії неоінституціоналізму 

є вплив історичного розвитку на характер будь-якої інституціональної 

структури. Неоінституціоналісти є послідовними прихильниками ідеї 

соціальної причинності – залежності від траєкторії історичного розвитку. 

Цей концепт опонує постулатам традиційних теорій соціальних змін про те, 

що однакові рушійні сили продукуватимуть однакові результати деінде, на 

користь припущення, згідно з яким вплив подібних сил завжди 

опосередкований особливостями контексту даної історичної ситуації, часто 

успадкованої від минулого. При цьому зазначені контекстуальні особливості 

мають інституціональну природу. Інститути розглядаються як відносно стійкі 

риси історичного ландшафту, а також як головний чинник скеровування 

історичного розвитку уздовж різних траєкторій[91]. 

Неоінституціоналісти приділяють велику увагу поясненню способів 

формування інститутами таких траєкторій, вивчаючи, наприклад, те, як вони 

структурують реакцію держав на нові виклики. Представники ранніх 

концепцій, зокрема П. Еванс, Т. Скокпол, підкреслювали вплив існуючих 

«державних можливостей» і «політичної спадщини» на вибір майбутнього 

політичного курсу[181]. П. Пірсон описує процеси, коли попередні вектори 

політики зумовлюють наступні шляхом заохочення соціальних акторів 

організовуватися довкола саме цих векторів, набувати певних ідентичностей 

або укорінювати такі інтереси в політиці, зміщення яких вартує надто 

дорого[180]. В цьому контексті неоінституціоналісти також наголошують на 

важливій ролі неумисних наслідків дій та неефективності, які часто 

породжують існуючі інститути, на противагу їх інтерпретації як 

цілеспрямованих та ефективних структур[143]. 

 Ґрунтуючись на цих ідеях, такі автори, як П. Гуревич, Д. Кольєр, Р. 

Кольєр, С. Краснер, розділяють потік історичних подій на періоди 

неперервності, роз’єднані «критичними точками», тобто моментами, коли 
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відбуваються фундаментальні інституціональні зміни, тим самим створюючи 

«точки розгалуження», з яких історичний розвиток переходить на інші 

траєкторії[130]. Головною проблемою такого аналізу є з’ясування причин 

прискорення подібних критичних точок, і, попри звернення окремих авторів 

до впливу економічних криз та військових конфліктів, загалом відповідь на 

це питання залишається погано розробленою темою історичного 

неоінституціоналізму[181]. 

Нарешті, незважаючи на приділення значної уваги ролі інститутів у 

політичному житті, представники історичного неоінституціоналізму не 

наполягають на тому, що інститути виступають єдиною детермінантою 

політики. Вони моделюють значно складнішу систему, ніж світ 

індивідуальних преференцій та інститутів, який зображується в 

неоінституціоналізмі раціонального вибору. Особливе значення в 

історичному підході надається зв’язку між інститутами з одного боку, та 

ідеями і переконаннями – з іншого. Скажімо, Дж. Ґолдстайн показує, як 

інституціональна структура, розроблена для реалізації торгової політики 

США, має тенденцію посилювати вплив певних ідей у сфері торгівлі, 

одночасно підриваючи інші; М. Вейр доводить, що структурні відмінності 

між американською та британською політичними системами вплинули на час 

імплементації урядами кейнсіанських ідей та визначили тривалість їхнього 

впливу[207].  

Порівнюючи всі три напрями неоінституціоналізму, можна виокремити 

сильні і слабкі сторони кожного з них, відштовхуючись від особливостей 

інтерпретації ключових проблем інституціонального аналізу, визначених на 

початку підрозділу, а саме, специфіки зв’язку між індивідами та інститутами, 

а також проблеми походження та зміни інститутів. 

Неоінституціоналізм раціонального вибору пропонує строгу й чітко 

окреслену модель взаємозв’язку між інститутами та індивідуальною 

поведінкою, що дозволяє висувати формалізовані гіпотези в дослідженні 

політики. Водночас, зазначають К. Кук і М. Леві, теорія раціонального 
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вибору покладається на надто спрощене уявлення про людську поведінку, 

залишаючи осторонь ряд важливих вимірів останньої[136]. Як зауважує К. 

Шепсл, в межах даного підходу увага приділяється не стільки достовірності 

(в сенсі емпіричної відповідності) гіпотез, скільки їх прогностичній силі[68]. 

Хоча досить часто подібні прогностичні моделі виявляються чутливими до 

довільних і суперечливих фактам припущень, на кшталт стійкого і 

транзитивного набору преференцій акторів. Крім того, продуктивність 

підходу обмежується також констатацією екзогенності індивідуальних цілей 

і преференцій до аналізу, особливо коли йдеться про емпіричні випадки, які 

виявляють багатогранність, амбівалентність та динамічність цих 

преференцій. Тим не менше, оскільки інструментальна, орієнтована на 

розрахунок у досягненні цілей поведінка є невід’ємною складовою 

політичної діяльності, неоінституціоналізм раціонального вибору 

виокремлює важливі аспекти політики, які ігноруються багатьма 

альтернативними теоріями, і розробляє інструменти для їх аналізу. Автори 

підходу звертають увагу на те, що політична діяльність найперше пов’язана з 

управлінням невизначеністю – однією з центральних, та водночас 

ігнорованих особливостей політичної сфери. В цьому контексті вони 

демонструють важливість потоків інформації для владних відносин та 

результатів політичної діяльності. 

Акцент на стратегічній інструментальній поведінці, по суті, означає, 

що ідеальним типом в теорії раціонального вибору є раціональний 

економічний агент, який діє на основі однакових максим поведінки як в 

економіці, так і в політиці чи деінде ще. Втім, як іронічно відзначають П. 

Холл та Р. Тейлор, «кожен, хто не переходить світлофор на червоне світло, 

коли довкола немає транспорту, має визнати, що існує вимір зв’язку між 

інститутами і поведінкою, не надто пов’язаний з інструментальністю і 

розрахунком та підлягає моделюванню в рамках теорії раціонального 

вибору[112, с. 951]. Саме цей вимір є предметом аналізу соціологічного 

напряму неоінституціоналізму. 
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З одного боку, соціологічний підхід розкриває способи, за допомогою 

яких інститути формують базові преференції та ідентичності акторів, які в 

неоінституціоналізмі раціонального вибору приймаються як наперед задані і 

неподільні одиниці аналізу. З іншої сторони, стверджується, що навіть 

актори з інструментальною мотивацією поведінки здатні обирати культурно 

обумовлені стратегії, тим самим виявляючи додаткові аспекти впливу 

інституціонального середовища на вибір відповідних стратегій. Таким 

чином, неоінституціоналісти соціологічного напряму фіксують ті аспекти 

інституціонального впливу, котрі найчастіше виступають ментальними 

передумовами інструментальної дії. 

Нарешті, історичний неоінституціоналізм у вирішенні проблеми 

зв’язку між індивідами та інститутами однаково спирається і на перспективу 

«калькуляційного підходу», і на переваги «культурного підходу». Тією 

мірою, якою обидва погляди відображають різні, але важливі аспекти 

людської поведінки, широка методологічна база є перевагою історичного 

напряму досліджень. Однак, враховуючи еклектизм теоретичних розробок, 

автори підходу не створили чіткої моделі причинно-наслідкового відношення 

інституціонального та індивідуального компонентів суспільно-політичного 

життя. 

У питанні виникнення інститутів та інституціональних змін теоретики 

раціонального вибору звертають увагу, насамперед, на функції, які 

виконують інститути, та вигоди від цих функцій для суспільства загалом чи 

окремих соціальних груп. Відтак, зазначений підхід є більш продуктивним в 

поясненні причин стабільності вже наявних інститутів, оскільки тривалість їх 

існування часто залежить від переваг, які вони здатні забезпечити. Разом з 

тим, ряд авторів виокремлюють шерег вразливих аспектів теорії.  

Зокрема, Р. Бейтс звертає увагу на функціоналістський характер 

аргументів, коли походження інститутів пояснюється з точки зору наслідків, 

що випливають з їх існування. А так як непередбачувані наслідки діяльності 

є повсюдними в суспільстві, виведення походження із наслідків логічно та 
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емпірично некоректно[77]. Крім того, класичні версії теорії раціонального 

вибору не дозволяють пояснити також існування неефективних 

інституціональних структур. 

Дж. Найт відзначає надмірний «інтенціоналізм» підходу, тобто 

розуміння процесу створення інститутів як цілеспрямованого та 

контрольованого раціональними акторами, котрі адекватно визначають 

необхідні ефекти від проектованих структур і створюють їх саме для того, 

щоб досягти цих ефектів[128]. 

Р. Ґрафстайн і Р. Бейтс критикують неоінституціоналізм раціонального 

вибору також за «волюнтаризм» у тому розумінні, що інституціональний 

дизайн трактується як квазідоговірний процес на основі добровільної згоди 

між рівними, автономними і раціональними індивідами[109, 77] (саме такі 

вихідні параметри характерні для сучасних концепцій суспільного договору, 

наприклад, Дж. Роулза і Дж. Б’юкенена). На думку Д. Найта, подібні моделі 

ігнорують реальну асиметрію влади в суспільстві, в умовах якої одні актори 

завжди мають більший вплив при створенні інститутів, ніж інші[128, с. 90]. 

На противагу раціональному вибору представники соціологічного та 

історичного неоінституціоналізму виходять із, на перший погляд, 

самоочевидного припущення про те, що нові інститути завжди створюються 

у вже існуючому інституціональному середовищі. В соціологічному 

неоінституціоналізмі ця теза удокладнюється шляхом аналізу процесів, за 

допомогою яких існуюча інституціональна структура визначає горизонти 

бачень суб’єктів інституціональних реформ, внаслідок чого нові інститути 

створюються на основі чинних інституціональних рамок. «Соціологічні» 

неоінституціоналісти також розробляють концепції, здатні пояснити, чому 

створення інститутів може виходити за рамки переслідування цілей 

ефективності. В цьому контексті увага приділяється дослідженню 

колективних процесів інтерпретації та соціальної легітимації. З-поміж 

іншого, це дозволяє пояснити стійке існування неефективних інститутів[145]. 
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Водночас для політичної науки такий підхід має вкрай суттєвий 

недолік, адже часто нехтує мірою, якою процеси інституціонального дизайну 

та реформування супроводжуються владними конфліктами між виразниками 

різних інтересів (виняток становлять роботи, наприклад, Н. Фліґстайн[101]). 

Зосередженість на макрорівні соціальної дійсності призводить до того, що 

неоінституціоналісти соціологічного напряму, за висловом П. Холла, інколи 

розглядають «дію без агентів»[112, с. 949]. 

Напроти, відштовхуючись від тієї ж ідеї про виникнення інститутів у 

певному інституціональному середовищі, «історичні» неоінституціоналісти 

звертають увагу на те, як укорінені в діючих інститутах владні відносини 

надають окремим гравцям більше можливостей при створенні нових 

інституціональних структур[148]. Вказаний аспект споріднює представників 

історичного напряму з неоінституціоналізмом раціонального вибору, в 

ранніх версіях якого організація визначалася як «мобілізація 

упередженостей» (під цим виразом Е. Шатшнайдер мав на увазі те, що в 

діяльності будь-якої організації завжди віддається пріоритет одним 

проблемам, тоді як інші виключаються з порядку денного; це може 

відбуватися через слабку позицію або виключеність із процесу прийняття 

рішень тих акторів, які лобіюють альтернативний порядок денний[171]). 

Разом з тим, історичний неоінституціоналізм спирається на концепцію 

залежності від траєкторії минулого розвитку, яка, подібно соціологічному 

підходу, визнає важливість існуючих інституціональних рамок для створення 

нових інститутів та їх реформування. 

Якщо неоінституціоналізм раціонального вибору пояснює виникнення 

інститутів завдяки дедуктивним інструментам (передусім, строгим 

поведінковим гіпотезам), то історичний підхід заснований на використанні 

індуктивного методу. Дослідники звертаються до аналізу конкретних 

історичних фактів для пояснення тих чи інших дій і рішень політичних 

акторів. Неовеберіанський акцент на вивченні фактичних причин поведінки 

історичних акторів підвищує реалістичність даного аналізу і дозволяє 
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розрізняти конкуруючі пояснення, коли пов’язані з раціональними акторами 

дедуктивні моделі вказують кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації. 

Так, дослідження П. Свенсона та Б. Ротстайна змінили традиційне уявлення 

про походження таких інституціональних систем, як шведський 

корпоративізм[168]. Втім, пріоритет індуктивного методу є одночасно і 

перевагою, і недоліком історичного неоінституціоналізму, позаяк ускладнює 

створення систематизованої теорії інституціонального дизайну та 

інституціональних змін. 

Слід зазначити, що, окрім трьох проаналізованих, деякі автори 

виокремлюють також інші напрями неоінституціоналізму. Наприклад, Г. 

Пітерс диференціює новий інституціоналізм на п’ять напрямів, додаючи до 

вказаних ще нормативний і структурний підхід[42, с. 218], а В. Шмідт[172] та 

К. Хей[195, с.184] описують дискурсивний, або конструктивістський 

неоінституціоналізм. Втім, огляд змісту цих теорій дає підстави 

стверджувати, що їх відособленість носить виключно предметний характер. З 

точки зору методології, яку використовують їх представники, вказані теорії є 

лише підтемами соціологічного підходу з окресленими вище 

методологічними ознаками. Так, нормативний неоінституціоналізм, до якого 

відносять роботи Дж. Марча та Й. Олсена, повністю співпадає з 

дослідженнями в рамках теорії організації, про що свідчить як сфера 

наукових інтересів зазначених авторів, так і назва їх класичної роботи – 

«Новий інституціоналізм: організаційні чинники в політичному житті»[143]. 

Водночас ідеї конструктивістів про когнітивні шаблони і нормативні 

орієнтації акторів як інтерналізовані інституціональні структури[195, с.184] 

змістовно майже не відрізняються від ідей, наприклад, П. ДіМаджіо та У. 

Пауела, П. Берґера і Т. Лукмана, розглянутих при аналізі соціологічного 

неоінституціоналізму[78]. Нарешті, на думку Г. Пітерса, метою так званого 

структурного інституціоналізму є порівняння інститутів, притаманних різним 

формам державного правління та державного устрою[42, с. 226]. Тобто мова 

йде лише про сучасні дослідження інститутів у рамках порівняльної 
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політології, а отже, виокремлення структурного підходу як окремого напряму 

неоінституціоналізму здійснюється виключно на основі формально-

хронологічного критерію (неоінституціоналізм як всі сучасні 

інституціональні дослідження).  

Значна розгалуженість і нечітка методологічна орієнтація 

неоінституціональних досліджень досить часто породжують труднощі їх 

типологізації. В якості прикладу можна навести роботи Е. Іммерґут, які П. 

Холл і Р. Тейлор відносять до історичного[112], а російська дослідниця С. 

Кокорхоєва[26, c.213] – до соціологічного неоінституціоналізму. До 

неоінституціоналізму раціонального вибору однаково зараховують праці Д. 

Норта і К. Шепсла, попри те, що підходи дослідників відрізняються за 

ключовими аспектами інституціональної теорії, а доробок Е. Даунса, якого 

іноді теж вважають неоінституціоналістом[26, с.211], взагалі складно назвати 

різновидом цього підходу, позаяк автор більшою мірою працює в рамках 

класичної теорії раціонального вибору, котра відводить інститутам вторинне 

і повністю інструментальне значення. Загалом в цьому контексті доречно 

сказати, що особливість неоінституціоналізму як міждисциплінарного 

підходу в політології полягає в тому, що дослідження в різних дисциплінах 

відбуваються паралельно, без помітної інтеграції результатів теоретичних 

розробок та їх методологічних основ. Найкращим підтвердженням цього є 

фактична відсутність перехресних посилань в роботах представників різних 

напрямів нової інституціональної теорії.  

Незважаючи на широкий спектр проблематики, основні напрями 

неоінституціональної парадигми чітко відображають вихідні гіпотези 

базових моделей людини в суспільних науках. Умовно «економічна людина» 

є головною поведінковою моделлю неоінституціоналізму раціонального 

вибору, «соціологічна» - соціологічного напряму, тоді як модель 

«психологічної людини» використовується як в неоінституціоналізмі 

раціонального вибору (концепт «обмеженої раціональності»), так і в 

соціологічному підході (поняття «когнітивних карт», «когнітивних фільтрів» 
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тощо). Водночас, як зазначалося, історичний неоінституціоналізм 

використовує методологію обох напрямів – раціонального вибору та 

соціологічного, доповнюючи їх фактором часу, тобто динамічною 

складовою.  

На підставі всього сказаного можна зробити висновок про те, що 

методологічними полюсами неоінституціональної парадигми є соціологічна 

та економічна перспектива у тлумаченні зв’язку між індивідами та 

інститутами, відмінності між якими зумовлені як науковим поділом праці, 

так і ціннісно-ідеологічними причинами. В економічній традиції цілі 

автономного індивіда розглядаються як даність, умовно кажучи, це субстрат 

його свободи, який визначається лише ним самим, і ніякі зовнішні чинники, 

перш за все, суспільні норми і цінності, колективні стереотипи та ідеали не 

можуть впливати на його самовизначення. Індивідуальні цілі не можуть бути 

предметом формування ззовні, адже тоді вони перестають бути 

індивідуальними, а поведінка індивіда стає залежною змінною. За таких умов 

єдино прийнятним зовнішнім обмеженням для індивідів є те, що виступає 

лише нейтральним способом, найбільш ефективним процедурним засобом 

реалізації індивідуальних цілей. «Інститути-засоби», таким чином, 

задовольняють дві важливі умови: ціннісну, оскільки індивідуальні інтереси 

залишаються приватними і незалежними, та методологічну, адже 

дослідникам не потрібно пояснювати походження і механізми формування 

мотивів, цілей та інтересів індивідів. Крім того, строга дедуктивна модель 

раціонального актора, який використовує інститути як інструменти 

максимізації своєї вигоди, дозволяє побудувати теорію зі значними 

прогностичними можливостями, що вкрай важливо при моделюванні 

стратегій акторів на політичному та економічному ринку. Натомість 

виходячи із соціологічної перспективи, будь-які ціннісні пріоритети, 

світогляд та ідентичності індивіда не є вродженими феноменами, а постають 

у формі інтеріоризованих соціокультурних інститутів як колективних 

структур значень. «Інститути-цілі» не перетворюють індивіда на пасивного 
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ретранслятора символічних систем, а лише засвідчують соціальну природу 

його світоглядних патерн. Водночас ментальні соціальні структури 

автоматично не відображаються у поведінці і виборі людей, адже реальна 

поведінка індивідів формується під впливом суб’єктивних способів 

інтерпретації колективних цінностей, що є чинником поступової 

трансформації останніх. На відміну від калькуляційного підходу з його 

високим прогностичним потенціалом культурний підхід має більшу 

пояснювальну силу, але менші можливості передбачення, оскільки 

індивідуальні особливості когнітивних процесів та ціннісні детермінанти 

поведінки майже не піддаються формалізації та моделюванню. 

В цьому контексті О. Стойко звертає увагу на відмінності в 

інституціональних дослідженнях, зумовлених особливостями американської 

та континентально-європейської наукових традицій: «Американська традиція 

economics значно випереджає європейські дослідження, однак у сфері 

інституціональних досліджень європейці демонструють кращі результати, що 

пояснюється відмінністю у національно-культурних традиціях. З точки зору 

європейської та східної цивілізації, США є досить молодою державою, що не 

має тривалої історії, тому для американського дослідника типовим є підхід з 

позицій абстрактного раціонального індивіда. В свою чергу, Західна Європа з 

багатим історичним минулим відкидає різке протиставлення індивіда і 

суспільства, а європейські дослідники виступають проти зведення 

міжособистісних відносин винятково до ринкових операцій. Тому вихідці з 

США демонструють краще використання математичного апарату, але 

незадовільне розуміння ролі традицій, культурних норм, ментальних 

стереотипів, тобто того, що становить сильну сторону нового 

інституціоналізму. Іншими словами, для них норми є насамперед 

результатом вибору, а не передумовою раціональної поведінки»[58, с. 32].  

 Отже, в основі розмежування «інститутів-засобів» та «інститутів-

цілей» лежить, по-перше, ціннісно-ідеологічний чинник, який прямо 

відображається на методології калькуляційного та культурного, 
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економічного та соціологічного підходів. По-друге, вказане розрізнення 

покладається на два основні виміри людської дії – стратегічно-раціональний 

та ціннісно-культурний. Відповідно, по-третє, два типи інститутів 

окреслюють простір можливостей для цілеспрямованого інституціонального 

проектування, з одного боку, та спонтанного інституціонального порядку, 

який є більш інертним і не піддається свідомому контролю і оперативному 

перетворенню, з іншого. Таким чином, калькуляційний і культурний підхід 

не протиставляються одне одному, а доповнюють одне одного різними 

вимірами суспільного буття, розширюючи об’єкт інституціональної теорії 

далеко за рамки формальних нормативних та організаційних структур.  

 

Висновки до третього розділу 

Неоінституціональний підхід у політичній науці поєднує низку 

напрямів і концепцій, інтеграція яких ускладнена фактичною відсутністю 

перехресних посилань у наукових працях представників нової 

інституціональної теорії.  

З точки зору методологічних особливостей дослідження політичних 

інститутів, в межах неоінституціоналізму доцільно виокремлювати три 

основних напрями – соціологічний, історичний та неоінституціоналізм 

раціонального вибору. В основі поділу цих напрямів лежать калькуляційний 

та культурний підходи, які чітко кореспондуються з поведінковими 

моделями «економічної» та «соціологічної людини», логікою наслідків та 

логікою відповідності. Неоінституціоналізм раціонального вибору 

заснований на калькуляційному підході, соціологічний – на культурному, 

тоді як історичний напрям поєднує обидва підходи.  

У межах калькуляційного підходу інститути тлумачаться як засоби, що 

покликані максимально ефективно реалізувати цілі раціональних акторів 

завдяки оптимізації координації діяльності та вдосконаленню структури 

стимулів поведінки. Натомість прибічники культурного підходу  

наголошують на тому, що інститути забезпечують моральні і когнітивні 
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шаблони для інтерпретації дії, на основі яких формується саме уявлення 

акторів про власні цілі та способи їх досягнення.  

Представники неоінституціоналізму раціонального вибору 

наголошують на стратегічній інструментальній поведінці політичних акторів, 

які створюють ефективні інститути для зменшення рівня невизначеності 

соціальних взаємодій, що дозволяє мінімізувати транзакційні витрати і 

отримати більше сукупних вигод для суспільства. Соціологічний 

неоінституціоналізм розкриває способи, за допомогою яких інститути 

формують базові преференції та ідентичності акторів, які в 

неоінституціоналізмі раціонального вибору приймаються як наперед задані і 

неподільні одиниці аналізу. Своєю чергою, історичний неоінституціоналізм  

відрізняється еклектизмом і не пропонує чіткої моделі причинно-

наслідкового відношення інституціонального та індивідуального 

компонентів суспільно-політичного життя. 

У контексті проблеми виникнення інститутів та інституціональних змін 

теоретики раціонального вибору звертають увагу, насамперед, на функції, які 

виконують інститути, та вигоди від цих функцій для суспільства загалом чи 

окремих соціальних груп. На противагу представникам теорії раціонального 

вибору, прибічники соціологічного та історичного неоінституціоналізму 

виходять із припущення про те, що нові інститути завжди створюються у вже 

існуючому інституціональному середовищі; чинна інституціональна 

структура визначає горизонти бачень суб’єктів інституціональних реформ, 

внаслідок чого нові інститути створюються на основі діючих 

інституціональних рамок. Водночас представники соціологічного підходу не 

враховують того факту, що процеси інституціонального дизайну та 

реформування супроводжуються владними конфліктами між виразниками 

різних інтересів. Напроти, відштовхуючись від ідеї про виникнення 

інститутів у певному інституціональному середовищі, «історичні» 

неоінституціоналісти звертають увагу на те, як укорінені в діючих інститутах 
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владні відносини надають окремим гравцям більше можливостей при 

створенні нових інституціональних структур.  

Аналіз змістовних аспектів калькуляційного та культурного підходів у 

межах неоінституціоналізму дає змогу виокремити два умовних типи 

інститутів – «інститути-засоби» та «інститути-цілі». В основі розмежування 

цих типів лежить, по-перше, ціннісно-ідеологічний чинник, який прямо 

відображається на методології калькуляційного та культурного, 

економічного та соціологічного підходів. По-друге, вказане розрізнення 

покладається на два основні виміри людської дії – стратегічно-раціональний 

та ціннісно-культурний. Відповідно, по-третє, два типи інститутів 

окреслюють простір можливостей для цілеспрямованого інституціонального 

проектування, з одного боку, та спонтанного інституціонального порядку, 

який є більш інертним і не піддається свідомому контролю і оперативному 

перетворенню, з іншого. Відтак, калькуляційний і культурний підхід не 

протиставляються, а доповнюють один одного різними вимірами суспільного 

буття, розширюючи об’єкт інституціональної теорії далеко за рамки 

формальних нормативних та організаційних структур. 

Різні напрями неоінституціонального підходу спираються на 

методологічні принципи та інструменти, які не суперечать і не заперечують 

один одного, а стосуються різних рівнів, аспектів та вимірів політичного 

життя, що засвідчує можливість та необхідність розробки інтегрованої 

методології нового інституціоналізму.  
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Розділ 4. Теорія інституціональної структури та інституціональної 

динаміки в неоінституціоналізмі 

В найбільш загальному вигляді предмет інституціональної теорії 

можна розділити на інституціональну структуру та інституціональну 

динаміку. Цей структурно-функціональний поділ відображає статичну та 

процесуальну сторони суспільного буття і дозволяє змоделювати комплексну 

інституціональну систему, яка змінюється в часі.  

В першій частині цього розділу мова піде про інституціональну 

структуру суспільства, яку складають формальні, неформальні інститути та 

механізми контролю. Оскільки формальним інститутам і механізмам 

контролю, зокрема державі, в політичній науці приділено чи не найбільше 

уваги, обмежимося лише найголовнішою характеристикою цих елементів у 

рамках неоінституціонального аналізу, більшою мірою зосередившись на 

менш досліджених у політології неформальних «правилах гри».  

Ядром формальних інститутів є правові норми, котрі регулюють 

політичне життя. Вони мають універсальний характер, а їх дотримання 

гарантується державою. Формальні організації діють відповідно до цих 

правил, які структурують дану організацію та її діяльність. Формальними 

правилами структурування організацій є конституції, закони, статути, 

програми тощо. Вони детермінують формальні структури політичної системи 

і механізми легітимної влади. Державні інститути гарантують дотримання 

формальних правил засобами переконання або примусу. Однією з головних 

особливостей формальних правил є свідомий і цілеспрямований характер їх 

створення. Цей вид інститутів претендує на загальну значимість, а відповідні 

процеси прийняття рішень протікають в межах бюрократичних установ та 

згідно зі встановленими процедурами [41, с.132]. 

Докладний перелік формальних правил на основі їх функціонального 

призначення наводить Е. Остром. Дослідниця розрізняє правила наступним 

чином: позиційні правила визначають набір позицій (статусів) у суспільстві, 

а також кількість людей, які можуть займати кожну позицію; обмежувальні 



126 
 

правила встановлюють, як люди посідають і залишають ці позиції; правила 

сфери впливу вказують, на що може впливати діяльність тієї чи іншої особи, 

які стимули та/або витрати досягнення певних результатів; правила 

управління встановлюють набір дій, які може здійснювати особа на певній 

посаді; правила агрегування демонструють, яким чином дії особи на певному 

посту перетворюються в проміжні чи кінцеві результати; інформаційні 

правила регулюють способи обміну інформацією між посадовими особами, 

мову і форму комунікації між ними [154]. 

В історичній ретроспективі зростаюча складність суспільства підвищує 

віддачу від формалізації обмежень. Створення формальних юридичних 

систем, покликаних вирішувати все більш складні конфлікти і спори, 

призводить до розвитку ієрархічних взаємовідносин всередині складних 

організацій і породжує формальні структури, що регулюють взаємодію 

«правитель-підданий», «принципал-агент». Формальні правила включають 

політичні, юридичні, економічні правила та індивідуальні контракти. Ієрархія 

цих правил – від конституцій, законів, статутів до індивідуальних контрактів 

– складає загальні і конкретні обмеження. При цьому конституції зазвичай 

формуються таким чином, аби їх зміна була складнішою, ніж зміна 

законодавчих актів, а останні змінювати було важче у порівнянні з 

індивідуальними контрактами. Політичні правила в найширшому вигляді 

визначають ієрархічну структуру суспільства, його фундаментальні 

механізми прийняття рішень та найбільш важливі характеристики контролю 

за політичними процедурами. Економічні правила встановлюють права 

власності, а контракти визначають умови щодо конкретних домовленостей 

по обміну[34, с.67-68].  

Незалежно від початкового співвідношення сил між сторонами, котрі 

приймають рішення, функція правил полягає в полегшенні політичного або 

економічного обміну. При даному розкладі сил структура правил 

складатиметься під впливом ступеня диверсифікованості політичних чи 

економічних інтересів. Чим різноманітніші інтереси, тим менша ймовірність, 
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що групи з певним інтересом зможуть задовольнити його за рахунок простої 

більшості в рамках спільноти. Це призводить до появи складних форм обміну 

та вирішення проблем шляхом створення коаліцій. При цьому, як зазначає Д. 

Норт, функція формальних правил полягає в тому, щоб сприяти не обміну 

взагалі, а тільки деяким, цілком визначеним його формам. «Правила, 

принаймні більшість із них, створюються в інтересах радше приватного, аніж 

суспільного добробуту»[34, с.69]. Втім, якщо виходити із загальної логіки 

концепції вченого, наведене твердження по мірі демократизації суспільства 

більше стосується правил конкретнішого рівня (наприклад, законів) і менше 

– фундаментальних правил, передусім конституції. Цей момент відрізняє 

нову інституціональну теорію, скажімо, від класового розуміння природи 

політико-правових інститутів і потребує детальнішого розгляду.  

Неоінституціональні концепції, розроблені на межі політичної науки та 

економічної теорії (теорія суспільного вибору, концепція політичного ринку), 

відштовхуються від припущення про те, що політичні правила є первинними 

в суспільстві та визначають передумови і способи функціонування 

економічних, юридичних та інших інститутів. На практиці це означає, що 

права власності та індивідуальні контракти в економіці визначаються і 

встановлюються політичними рішеннями, хоча структура соціально-

економічних інтересів також впливає на політичну структуру [34, с.70]. Втім, 

це твердження є очевидним і актуалізує проблему встановлення самих 

політичних правил.     

Оскільки формальним політичним правилам властивий імперативний 

характер щодо кожного члена спільноти, в умовах вільного суспільства 

постає необхідність визнання цих правил кожним учасником суспільних 

відносин. Тобто всі вільні і раціональні індивіди в рамках певного 

макросоціального колективу мають погодитися з конкретним набором 

фундаментальних політичних принципів, які визначають засади організації їх 

співіснування і закріплюються в конституції. Лише передумова колективного 

консенсусу щодо базових принципів суспільного ладу забезпечує 
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легітимність всіх інших, заснованих на цих принципах, правил і процедур. 

Звідси випливає, що неоінституціональний підхід є різновидом новітніх 

теорій суспільного договору (контракту).  

На контрактаріанських засадах побудовані концепції Дж. Б’юкенена і 

Г. Таллока, Дж. Роулза, Д. Норта, М. Олсона та ін. Наприклад, Дж. Б’юкенен 

і Г. Таллок у роботі «Розрахунок узгодження: логічні основи конституційної 

демократії» виокремлюють конституційний та постконституційний рівні 

суспільного вибору. На першому відбувається розробка і схвалення правил та 

процедур прийняття політичних рішень (вводяться принципи консенсусу, 

кваліфікованої більшості, простої більшості тощо), тоді як другий рівень 

охоплює регламентацію практичної діяльності держави та її органів на основі 

прийнятих правил і процедур[10]. Первинність політичних правил дозволяє 

трактувати ключову ознаку політичних інститутів – легітимність – саме як 

консенсусне визнання фундаментальних «правил гри», а не підтримку 

певних політичних лідерів, рішень чи програм більшістю членів суспільства 

як це часто інтерпретується. Приміром, виборча система США дозволяє 

перемогти на президентських виборах тому кандидату, за якого голосує 

менша кількість виборців, ніж за його опонента (власне, це й сталося на 

виборах 45-го американського президента). Але при цьому глава держави є 

легітимним, оскільки не піддається сумніву легітимність конституційної 

процедури виборів.  

Водночас Дж. Б’юкенен дотримується позиції, згідно з якою держава 

не встановлює «правила гри», а лише констатує їх дотримання чи 

недотримання і накладає виключно ті санкції, що передбачені 

конституційним договором. Тобто держава не застосовує заходи примусу з 

власної волі і мотивів, а лише приймає рішення про їх застосування на основі 

погоджених суспільством правил [10, с.174].  

Слід зазначити, що концепція суспільного раціонального вибору як 

модель конституювання формальних політичних інститутів часто 

критикується за опору на специфічні гіпотези, пов’язані з параметрами 



129 
 

моделі раціонального індивіда. Зокрема, в попередньому розділі наводилася 

думка Р. Графстайна та Р. Бейтса, які закидають теорії суспільного вибору 

«квазідоговірний» та «волюнтаристський» характер, мотивуючи свою 

позицію тим, що ця теорія виходить із припущення, ніби інститути 

виникають лише як результат добровільного договору між автономними 

раціональними індивідами, кожен з яких погоджується на певні правила, 

позаяк дотримання останніх йому вигідне. Головний контраргумент 

науковців – нереалістичність засновків такого підходу.  В цьому контексті 

треба мати на увазі, що жоден із представників неоінституціональної теорії 

договору не використовує свій підхід як спосіб пояснення реального 

історичного процесу виникнення суспільства. Навпаки, всі перелічені автори 

наголошують, що мова йде лише про теоретичний, а не фактичний вибір, 

справді зроблений індивідами в певний історичний момент. Ці моделі 

покликані не пояснювати, як виникли політичні інститути, а легітимувати їх 

в умовах панування індивідуалістичних ліберальних цінностей. Очевидно, 

що йдеться про історично обмежений спосіб обґрунтування. Та оскільки 

цілеспрямоване створення політичних інститутів на основі ліберальних 

ціннісних установок є переважаючим способом інституціонального дизайну 

в сучасних демократичних суспільствах, вказані моделі слугують не лише 

засобами раціональної легітимації, наприклад, певного конституційного 

ладу, але й дозволяють реалістично відображати актуальні тенденції 

суспільного розвитку в науковому аналізі. 

Так як формальні інститути створюються раціональним шляхом, їх 

головне призначення полягає в підвищення ефективності політичних та 

економічних систем. З цього приводу Д. Норт зауважує: «Еволюція 

політичних систем від абсолютних монархій до демократичних урядів 

зазвичай розглядається як рух до більшої політичної ефективності. В тому 

сенсі, що демократичний уряд забезпечує все більш широкий доступ 

громадськості до процесу прийняття політичних рішень, ліквідує можливості 

конфіскації власності за свавільною вказівкою правителя і розвиває 
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механізми забезпечення контрактної дисципліни за допомогою незалежної 

судової системи. Але було б неправильно розглядати цей результат як 

виникнення ефективних політичних ринків в тому розумінні, як ми 

сприймаємо ефективні економічні ринки» [34, с.73]. Останнє зауваження є 

важливим у контексті того, що представники неоінституціоналізму 

раціонального вибору розглядають політичні інститути та процеси за 

аналогією з економічними. Водночас К. Адам та С. Деркон підкреслюють, 

що інформація на політичному ринку є вкрай асиметричною та обмеженою, 

оскільки предметом обміну тут виступає не економічний товар з фіксованим 

набором властивостей, а програми, рішення, ідеї та репутація, що підлягають 

суб’єктивній, ціннісно та ідеологічно мотивованій інтерпретації, а не 

раціональній оцінці; обмін на політичному ринку, передусім у формі 

демократичної процедури виборів, реалізується виключно колективно, на 

відміну від індивідуального задоволення потреб на економічному ринку; 

політичний ринок, де рішення приймаються колективно, стає все менш 

ефективним зі зростанням кількості учасників, що також відрізняє його від 

ринку приватних благ [72, с.173-189]. Відтак, значення суто економічних 

алгоритмів при побудові формальних політичних інститутів є обмеженим.  

Попри те, що чітко виражені формальні інститути є найбільш явним 

джерелом емпіричних даних для вивчення стану різних політичних систем, 

не існує однозначного зв’язку між формальними правилами та реальним 

станом політичного розвитку. Адже неформальні норми, формальні правила 

та механізми примусу спільно визначають набір альтернатив і результати 

зробленого політичними акторами вибору.  

Важливим внеском нової інституціональної теорії в сучасну політичну 

науку є дослідження неформальних інститутів у політиці. Довгий час 

політологія вивчала переважно офіційно закріплені та публічно легітимовані 

структури, відповідно до яких ідентифікувалися форми правління, політичні 

режими, конституційний лад загалом тощо. Натомість відносини, котрі 

виходили за рамки такого аналізу, тематизувалися досить строкато і не 
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охоплювалися єдиним методологічним інструментарієм. Так, дослідники 

могли ретельно вивчити конституції та відповідний дизайн формальних 

інститутів пострадянських держав, однак це не пояснювало реальні наслідки 

функціонування їх політичних систем. Такі фундаментальні чинники 

політичного життя, як неопатримоніальні відносини, клієнтелізм і корупція 

або взагалі не були самостійним предметом політологічного аналізу, або 

досліджувалися без розуміння їх інституціональної природи.  

Однак попри те, що сучасна політична наука активно звертається до 

теми неформальних інститутів, їх теоретичний і прикладний статус 

залишається актуальною науковою проблемою.  

Д. Норт пропонує відрізняти формальні політичні інститути 

(законодавчо закріплені «правила гри»), створені свідомими людськими 

зусиллями, від неформальних – суспільних умовностей і кодексів поведінки, 

що є більш інертними утвореннями і часто формуються стихійно, без 

цілеспрямованого задуму конкретних акторів[34, с.17]. Аузан А. трактує 

неформальні інститути як існуючі в пам’яті учасників різних соціальних груп 

правила, в ролі гаранта яких виступає будь-який учасник групи, який виявив 

їх порушення[68, с.34].  

Г. Хелмке та С. Левітскі наголошують, що найчастіше спроби 

визначити неформальні інститути призводять до їх розуміння у якості 

залишкової категорії – в тому сенсі, що так можна назвати практично будь-

яку поведінку, яка виходить за рамки неписаних правил чи взагалі ними не 

передбачена[65, с.193]. Тому дослідники пропонують ідентифікувати 

неформальні інститути шляхом виявлення тих поведінкових 

закономірностей, котрі не є неформальними інститутами.  

По-перше, мова йде про необхідність розрізнення слабких та 

неформальних інститутів. Наприклад, в більшості латиноамериканських 

держав зловживання з боку президентської влади уможливлюються завдяки 

відсутності інституціоналізованих механізмів стримування виконавчої влади. 

В даному випадку реалізація надмірних повноважень глави держави не 
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перетворюється на неформальний інститут, а є наслідком недіючих або ж 

взагалі відсутніх обмежувальних правил представницької демократії. Тож 

здійснення цих повноважень більш доречно називати 

неінституціоналізованими діями. По-друге, неформальні інститути не слід 

ототожнювати з іншими неформальними поведінковими закономірностями. 

В цьому контексті знімання капелюха в церкві можна розглядати як 

неформальний інститут, тоді як аналогічну дію в ресторані – як стереотип 

поведінки. Різниця полягає в тому, що в першому випадку порушення 

умовності тягне за собою осуд спільноти, в другому – хіба що власний 

дискомфорт. Відтак, щоб називатися неформальним інститутом, поведінка 

має відповідати конкретним правилам, недотримання яких зумовлює певні 

санкції. По-третє, варто аналітично розмежовувати неформальні інститути як 

правила гри та неформальні організації як акторів, що діють в межах цих 

правил. Нарешті, Хелмке і Левітскі пропонують відрізняти неформальні 

політичні інститути від політичної культури. На відміну від культури, яка є 

простором спільних цінностей, неформальні інститути передбачають 

наявність спільних очікувань акторів, котрі можуть бути не пов’язані з більш 

широкими соцієтальними нормами. Зазначені маркери ідентифікації 

неформальних інститутів дозволили авторам дійти наступного визначення: 

«Неформальні інститути – це прийняті в суспільстві, зазвичай неписані 

правила, які створюються, стають відомими і нав’язуються поза офіційно 

санкціонованими каналами»[65].  

Продуктивним аспектом цього підходу є диференціація таких 

неформальних утворень, як слабкі інститути, погано інституціоналізовані 

зразки поведінки (умовно кажучи, «недоінститути») та неінститути. Але 

запропоноване визначення зосереджене лише на розрізненні офіційних та 

неофіційних каналів створення і поширення інститутів. До того ж наголос на 

поширенні і нав’язуванні відповідних правил вказує на суб’єктний і 

цілеспрямований характер їх конструювання, що невиправдано зводить 

відмінність між формальними і неформальними інститутами до різних 
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способів їх закріплення та розповсюдження. Хоча нижче буде показано, що 

неформальні інститути переважно вкорінені в ціннісній, ментальній сфері, а 

тому намагання звузити предмет дослідження за рахунок виключення норм 

політичної культури як складової інституціонального аналізу видається не 

зовсім обґрунтованим. Якщо робити акцент на спільних очікуваннях (а не на 

соцієтальних цінностях, як пропонують Хелмке і Левітскі), то виникає 

проблема їх змістовного розмежування, оскільки культурні цінності також 

засновані на взаємних очікуваннях акторів, хай подекуди і не таких чітких та 

однозначних. Загалом же інституціональна інтерпретація культурних норм є 

радше перевагою неоінституціоналізму, аніж його недоліком, і винесення цієї 

сфери за рамки аналізу позбавляє неоінституціоналізм значних евристичних 

можливостей. Наприклад, нідерландський соціолог Г. Хофстеде на основі 

широкої бази емпіричних досліджень запропонував низку параметрів для 

характеристики різних культур народів світу[61]. Зокрема, критерій дистанції 

влади вимірює рівень терпимості членів спільноти до нерівності та ієрархії: 

чим вищий цей показник, тим більш ієрархізованими є відносини між 

людьми. І хоч тут йдеться про фундаментальні культурні патерни, без 

урахування останніх неможливо пояснити домінування авторитарного чи 

демократичного стилю управління в конкретному суспільстві чи навіть на 

рівні конкретної організації. Інший критерій, запропонований Хофстеде, - 

ставлення до невизначеності. Високий рівень уникнення невизначеності в 

суспільстві означає, що зміни сприймаються ним як загроза, а тому велику 

роль тут відіграють строгі соціальні норми, релігія і традиції. В цьому 

контексті слід згадати поняття «адаптивної ефективності», яке розробляється 

в рамках концепції інституціональних змін. Адаптивна ефективність, на 

відміну від неокласичного Парето-оптимуму, передбачає, що найбільш 

ефективними є ті інститути, котрі дозволяють акторам найкраще 

пристосовуватися до перманентних змін. Тобто, по суті, культурний 

стереотип ставлення до невизначеності є безпосереднім чинником, що 
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визначає характер інституціональних змін, і, понад те, враховується як одна з 

базових одиниць аналізу в новому інституціоналізмі.  

На нашу думку, хибною є також стратегія пошуку змістовно 

автентичного визначення поняття «неформальний інститут». Очевидно, що і 

формальні, і неформальні «правила гри» є інститутами, отже, обом 

феноменам мають бути притаманні базові атрибути інституціональних 

утворень. Ці атрибути проявляються у формальних та неформальних 

інститутах з різною інтенсивністю, але завжди зберігають певну структурну 

оформленість. Іншими словами, ми можемо відрізняти формальні інститути 

від неформальних лише за ступенем прояву в них структурних параметрів 

інституту, але не по суті.  

На основі поширеного визначення Д. Норта, наведеного в другому 

розділі, можна аналітично виокремити такі компоненти і властивості 

інституту: 1) наявність правил, як обмежувальних рамок людської поведінки, 

що усувають невизначеність і задають мотивацію в ході відносин між 

акторами; 2) санкції, передбачені за порушення цих правил, як засіб 

подолання опортуністичної поведінки акторів; 3) здатність забезпечувати 

досягнення індивідуальних і колективних цілей, зокрема максимізувати 

вигоду; 4) певний характер створення людьми – стихійний або свідомий.  

Цей набір параметрів однаково властивий формальним і неформальним 

закономірностям відносин, якщо ми говоримо про них як про інститути. 

Разом з тим, формальні інститути унаочнені в чітких писаних правилах 

(конституції, норми законодавства, статути), в той час як неформальні – 

зазвичай у менш конкретизованих неписаних нормах та умовностях 

(політичні традиції, кодекси поведінки, норми парламентської етики). 

Санкції формальних інститутів виражені в конкретних механізмах 

відповідальності, дієвість яких на політичному рівні забезпечується 

монополією держави на примус (штрафи, обмеження чи позбавлення волі). 

Натомість санкції в межах неформальних інститутів часто неявні, приховані, 

стосуються обмеженого кола осіб (хоч і не завжди) та проявляються як у 
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вигляді покарання за недотримання правил (погрози, фізична розправа, 

відставка з посади через порушення неписаних етичних норм), так і в формі 

унеможливлення діяльності в межах даної спільноти і відповідних обмежень 

(виключення з групи, обструкції з боку її учасників). Формальні політичні 

інститути мають універсальний характер і декларують досягнення спільних 

цілей та вигоди для всіх (загальний добробут, безпека, захист прав і свобод), 

натомість неформальні можуть бути як інструментом вигоди для більшості 

членів спільноти, так і преференцій для вузького кола осіб (корупція, кланові 

відносини). У разі ж, якщо формальні правила спрямовані на досягнення 

партикулярної вигоди, то це обов’язково відбувається на легальних і 

легітимних засадах, у спосіб, що є загальноприйнятим, тобто момент 

універсальності зберігається. Врешті, поява формальних інститутів є 

продуктом свідомого і цілеспрямованого людського задуму (прийняття 

законів), неформальні - часто з’являються стихійно або ж закріплюються як 

випадкові наслідки цілеспрямованих дій (наприклад, система «амакударі» в 

післявоєнній Японії, яка стала своєрідною імпровізацією японських лідерів і 

полягає в призначенні відставних державних чиновників на ключові посади в 

приватних корпораціях[65, с. 189]).  

Загалом, аби уникнути методологічного редукціонізму, доцільно 

розглядати неформальні інститути принаймні в двох формах і рівнях 

функціонування: 1) як процедурні механізми політичного процесу, 

інструменти й методи прийняття політичних рішень та 2) як ціннісні, 

звичаєві політичні установки спільноти. Як зазначалося, увага лише до 

першого рівня значно обмежує пояснювальний потенціал 

неоінституціоналізму. Так, неформальне правило «dedazo» в Мексиці 

(призначення президентом своїх наступників в обхід демократичних 

процедур) або консоціаціативні традиції в Нідерландах, Швейцарії, Австрії 

та Бельгії є конкретними політичними механізмами в арсеналі політичних 

еліт. Разом з тим, ефективність постколоніальної сінгапурської бюрократії 

(формально схожої з неефективними бюрократичними системами Індонезії 
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та Філіппін) неможливо пояснити без урахування неформальних правил 

меритократії та високого рівня дисциплінованості чиновницького апарату – 

норм, що стосуються більшою мірою культурних цінностей, аніж взаємних 

очікувань в рамках процедурних політичних механізмів[65].  

Однією з центральних проблем вивчення неформальних інститутів є їх 

походження, або з’ясування тих мотивів, якими актори керуються при 

створенні неформальних правил. Г. Хелмке і С. Левітскі виокремлюють три 

основних мотиви. По-перше, необхідність у неформальних інститутах 

виникає через неповноту формальних інститутів, які не здатні передбачити 

всі варіанти поведінки. Тому в рамках формалізованих бюрократичних і 

законодавчих норм актори створюють неофіційні правила і процедури, котрі 

спрощують їх роботу або ж стосуються тих проблем, вирішення яких не 

передбачене формальними правилами. По-друге, неформальні інститути 

можуть бути «запасною» стратегією для акторів, які прагнуть діяти в рамках 

формальних правил, але з тих чи інших причин не завжди здатні досягти 

відповідних інституціональних рішень. Наприклад, політичні сили, що 

прийшли до влади в Чилі після повалення диктатури Піночета, вдалися до 

укладення неформальних угод про розподіл влади в країні, оскільки не мали 

змоги внести необхідні зміни до конституції 1980 року. В цьому випадку 

актори створюють неформальні інститути, бо вважають цей спосіб менш 

витратним, аніж створення формальних норм. Ще одним прикладом може 

бути післявоєнна Італія, де центристські партії, аби перешкодити комуністам 

і неофашистам прийти до влади, розробили своєрідну формулу недопущення 

останніх до участі в коаліції замість того, щоб приймати в парламенті новий 

закон про мажоритарну виборчу систему, спрямований на посилення великих 

поміркованих партій. По-третє, неформальні інститути часто дозволяють 

реалізувати дії, які широко апробуються де-факто, але не піддаються 

універсалізації через етичну амбівалентність і офіційну неприйнятність у 

суспільстві. Так, попри широке розповсюдження корупції в різних державах, 

жодна з них не легалізувала це явище. В багатьох країнах проституція, 



137 
 

евтаназія, аборти, вживання легких наркотиків формально заборонені, але 

ніхто з ними не бореться. А бразильські поліцейські свого часу взагалі 

отримували низку преференцій по службі за позасудові розправи з 

кримінальним елементом[65, с.200-201].  

Виявлення цих мотивів (звісно, далеко не вичерпних) дозволяє зробити 

висновок про те, що існування неформальних інститутів відображає 

змістовну реальність суспільного розвитку, його рушійні сили та 

суперечності. Якщо формальні інститути задають універсальні нормативні 

вектори соціально-політичної динаміки, то неформальні виникають як 

наслідок неможливості універсалізації певних правил. Вони вказують на 

реальну конфігурацію сил в суспільстві та нерівномірність розподілу 

ресурсів політичної діяльності. Неформальні інститути виступають в ролі 

своєрідних амортизаторів для формальних інститутів, вони дозволяють 

вирішувати проблеми, які часто неможливо вирішити при існуючому 

співвідношенні сил акторів, їх преференцій і цілей діяльності з одного боку, 

та строгих формальних норм – з іншого. Так, в парламенті Бельгії склався 

неформальний механізм прийняття політичних рішень, відомий як 

«бельгійський морозильник», коли складні й суперечливі рішення 

відкладають до тих пір, поки не настане кращий момент для їх ухвалення, 

тобто не зміняться позиції акторів і з’являться підстави для консенсусу. 

Колективний глава держави в Швейцарії – Федеральна рада – формується за 

так званою «магічною формулою», тобто у відповідності до неформальних 

домовленостей, які передбачають збалансоване представництво від регіонів і 

мовних груп, але без чітких квот, почергове зайняття поста президента і віце-

президента Конфедерації сімома членами Федеральної ради, а також 

неформальний розподіл місць у ній між політичними партіями[60].  

Зважаючи на багатоманітність емпіричних різновидів, неформальні 

інститути можуть відігравати різну роль у функціонуванні формальних 

інститутів, зокрема виступати в якості придатків останніх (як таких, що 

підсилюють їх, так і деформуючих, котрі знижують ефективність 
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формальних правил); основи, на базі якої виникають і закріплюються 

формальні інститути; в ролі автономних інституціональних альтернатив 

офіційним установленням тощо. Однак в сучасній політології чи не 

найбільшого поширення набула традиція розуміння неформальних інститутів 

як таких, що підривають формальні, здійснюють їх ерозію та заважають 

розвитку ефективної інституціональної структури суспільства. Вірогідно, це 

пов’язано з дослідженнями режимних трансформацій багатьох 

постколоніальних країн, передусім держав латинської Америки, та 

пострадянських суспільств, які імпортували західні ліберально-демократичні 

інститути, однак ті виявилися нежиттєздатними в силу інертності минулих 

соціетальних порядків цих країн. Копіювання західних формальних 

інститутів не принесло їм економічного процвітання і політичної 

стабільності, у зв’язку з чим В. Меркель і А. Круасан охарактеризували 

відповідні режими як дефектні демократії [31]. Саме ця обставина зумовила 

поширене трактування процесу «неформальної інституціоналізації» як 

систематичної деконструкції інститутів. Натомість поза увагою дослідників 

тривалий час залишалась та позитивна роль, яку неформальні інститути 

відіграють не просто в суспільстві загалом, а й безпосередньо у 

функціонуванні формальних інститутів. В цьому контексті слід зазначити, 

що основою стабільного існування будь-якої інституціональної системи, по 

суті, є неформальні мотиви. Скажімо, стабільність і ефективність 

президентської республіки в США є не стільки наслідком досконалої системи 

формальних інститутів влади (аналоги яких виявилися вкрай недієвими в 

інших країнах), скільки в певних неформальних політичних традиціях 

(наприклад, вміння гідно програвати вибори, недовикористання деяких 

формальних повноважень органами влади та двопартійний консенсус з 

найважливіших питань)[65, с.191]. Ба більше, відсутність неформальної 

мотивації взагалі унеможливлює реалізацію формальних норм поведінки. 

Яскравим прикладом цього може бути так званий італійський страйк – 

саботаж професійної діяльності шляхом строгого дотримання посадових 
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інструкцій, бюрократичних норм і процедур, що призводить до суттєвого 

зниження продуктивності роботи або її повного паралізування, адже діяти 

виключно за інструкціями в реальному житті практично неможливо. Цей 

приклад добре засвідчує, що наявність самих лише «правил гри» є 

необхідною, але недостатньою підставою ефективного функціонування 

інститутів; для цього потрібна суб’єктивна переконаність акторів у 

правильності, справедливості чи вигідності інституціональної поведінки. В 

тих випадках, коли колективні переконання і традиційні алгоритми 

поведінки акторів, виражені в певних неформальних інститутах, є 

конгруентними цілям формальних інститутів, останні є ефективними. 

Натомість в разі неспівпадіння або дисонансу неформальних переконань і 

формальних правил ефективність формальних інститутів залишатиметься 

низькою.  

Дослідження неформальних інститутів потребує ґрунтовних польових 

досліджень, спрямованих на емпіричне вивчення поточної констеляції 

політичних сил, їх ресурсних диспозицій, стратегій, мобілізаційних 

можливостей і т.п. Без цих даних зрозуміти реальні наслідки функціонування 

формальних інститутів найчастіше просто неможливо. 

Окремої уваги в рамках нашого аналізу заслуговує проблема взаємодії 

формальних і неформальних інститутів як складових однієї 

інституціональної системи. Як було сказано, частина дослідників 

зосереджується на підривній, деструктивній ролі неформальних інститутів, 

яку ті відіграють для ефективності формально встановлених правил. 

Протилежна позиція натомість зводиться до того, що неформальні інститути 

вирішують завдання соціальної взаємодії і координації, а відтак, підвищують 

ефективність формальних інститутів. Однак порівняно недавні дослідження 

показали, що цей зв’язок неможливо адекватно виразити в полярних термінах 

функціональної ролі неформальних інститутів. Для цього необхідна більш 

складна класифікація. 
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Зважаючи на особливості взаємодії формальних та неформальних 

інститутів, німецький дослідник Г.-Й. Лаут запропонував типологію, 

засновану на двох критеріях. Перший полягає у ступені збігу наслідків 

функціонування формальних та неформальних інститутів. У цьому випадку 

до уваги береться те, якою мірою дотримання неформальних правил 

відповідає наслідкам, до яких призводить слідування формальним 

інститутам. Згідно з цим критерієм, формальні та неформальні інститути 

можуть бути співпадаючими або не співпадаючими. Другий критерій 

передбачає ступінь ефективності формальних інститутів і пов’язаний з тим, 

наскільки дієво останні здатні структурувати стимули політичних акторів 

дотримуватися чи не дотримуватися інституціонально закріплених норм 

[134]. Відповідно, якщо формальні інститути неефективні, це породжує в 

акторів очікування низьких витрат у разі їх недотримання, і спонукає до 

слідування альтернативним неформальним практикам.  

Виходячи із цих критеріїв, Г. Хелмке та С. Левітскі виокремлюють 

чотири типи неформальних інститутів: доповнюючі, акомодаційні, 

конкурентні та субститутивні (заміщувальні) [65].  

Доповнюючі неформальні інститути співіснують з ефективними 

формальними інститутами, а наслідки їх дотримання співпадають із 

дотриманням формальних правил. Вони регулюють непередбачені 

формальними правилами проблеми або сприяють переслідуванню особистих 

цілей в рамках дотримання формальних інститутів. Такі неформальні 

інститути часто підвищують ефективність формальних. В якості прикладу 

виступають численні норми, шаблони і робочі процедури, котрі полегшують 

прийняття рішень і координацію в бюрократичних установах, а також 

юридичні норми (такі як процедури узгодження позицій і «правило 

чотирьох»), які оптимізують роботу Верховного суду США.  

Доповнюючі неформальні інститути можуть виступати основою для 

формальних шляхом створення і посилення мотивів дотримання тих 

формальних правил, котрі в протилежному випадку існують тільки на папері. 
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Це демонструють згадувані вище приклади меритократичних норм, які 

лежать в основі ефективності сінгапурської демократії, та неформальних 

передумов дієвості американської конституції, що доповнюється набором 

спільних переконань і очікувань серед громадян. В кожному випадку 

неформальні інститути не просто діють поряд з ефективними формальними, 

але й відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності формальних 

правил гри. Фактично мова йде про усталену ціннісну мотивацію політичних 

акторів, що підтверджує тезу автора про необхідність врахування цього 

виміру в інституціональному аналізі.  

Акомодаційні неформальні інститути співіснують з ефективними 

формальними, але наслідки їх дотримання не співпадають з наслідками 

виконання формальних правил. Цей вид інститутів продукує мотиви для 

такої поведінки, яка суттєво змінює наслідки дотримання формальних 

інститутів без їх прямого порушення. Інакше кажучи, вони суперечать духу, 

але не букві формальних правил. Акомодаційні неформальні інститути часто 

створюються акторами, які не схвалюють детермінованих формальними 

правилами результатів, але не мають можливості змінити або відкрито 

порушити ці правила. Подібні неформальні інститути допомагають 

примирити інтереси цих акторів з існуючими формальними 

інституціональними структурами. Тож попри те, що акомодаційні 

неформальні інститути не здатні підвищити ефективності формальних 

інститутів, вони можуть зміцнити їх стабільність, мінімізуючи можливості 

радикальних трансформацій. Яскравим прикладом можуть бути механізми 

розподілу влади між законодавчими і виконавчими органами влади в Чилі. 

Свого часу лідери Демократичного блоку успадкували надмірно посилену 

президентську владу і мажоритарну виборчу систему, яка суперечила 

намірам демократів зберегти широку багатопартійну коаліцію. Позбавлені 

достатньої законодавчої сили для коригування Конституції 1980-го року, 

лідери політичного блоку створили неформальні механізми міжпартійних та 

міжвідомчих консультацій, покликаних протидіяти наслідкам дотримання 
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конституції. Ці владні структури зміцнили коаліційну довіру в такому 

формальному конституційному середовищі, яке саме по собі фактично не 

створювало спонукальних мотивів для політичної співпраці. Акомодаційні 

неформальні інститути також виникали в рамках радянської 

інституціональної системи. Оскільки строге дотримання формальних правил, 

які були основою радянського політичного та економічного життя, не 

дозволяло підприємствам виконувати державний план, а рядовим 

громадянам – задовольняти свої основні потреби, виник набір неформальних 

норм, відомий під назвою «блат» - який дозволяв громадянам задовольняти 

індивідуальні потреби завдяки особистим зв’язкам. Блат в строгому сенсі не 

був незаконним і водночас дозволяв керівникам підприємств, робітникам і 

чиновникам «обходити» формальні процедури. В реаліях українського 

політичного поля неформальними інституціональними практиками, які 

забезпечують стабільність, наприклад, такого формального інституту, як 

виборча система, є неопатримоніальна електоральна конкуренція, в рамках 

якої діючим провладним політичним акторам не вигідно змінювати правила 

електоральних змагань, що пролонгує їхнє функціонування.  

Конкурентні неформальні інститути співіснують з неефективними 

формальними інститутами. Вони виникають там, де формальні правила і 

процедури виконуються не систематично, що дозволяє акторам ігнорувати 

або порушувати їх. Конкурентні неформальні інститути структурують 

стимули поведінки так, що ті стають несумісними з формальними правилами: 

щоб виконувати одні правила, актори змушені порушувати інші. Прикладами 

таких інститутів є клієнтелізм, патримоніалізм, кланова політика і корупція. 

Конкуруючі неформальні інститути часто зустрічаються в 

постколоніальному суспільстві, коли формальні інститути накладаються на 

місцеві правила і державні структури. Так, у постколоніальній Гані від 

держслужбовців офіційно вимагали дотримання правил публічного етикету, 

але, як з'ясував Р. Прайс, ігнорування родинно-групових норм призводило до 

серйозних соціальних витрат (наприклад, втрати положення в суспільстві) 
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[65, с. 198]. Для України проблема конкурентних неформальних інститутів є 

особливо актуальною з огляду на масштабність і вкоріненість корупції та 

клієнтарно-патронажних відносин у політичному полі. Вітчизняні 

дослідники сходяться на думці, що система дисфункціональних 

неформальних інститутів конкурентного типу має превалююче значення для 

визначення траєкторій режимної трансформації політичної системи в 

сучасній Україні. Зокрема, О. Фісун вводить до наукового обігу поняття 

«неопатримоніальна демократія», яким позначає боротьбу неформальних 

клієнтарно-патронажних мереж, що контролюють доступ до ресурсів 

політико-економічної ренти, у рамках формальних демократичних правил 

електоральної конкуренції [63]. Визначальна роль конкурентних 

неформальних інститутів в Украні зумовлена слабкістю формальних 

інститутів державного управління та низьким рівнем інституціональної 

спроможності. Тому ключовою стратегією вирішення проблеми має бути не 

так роздержавлення політичного ринку (процеси дерегламентації, 

децентралізації, приватизації тощо), як реформування системи публічного 

адміністрування, насамперед, шляхом зміни структури стимулів державних 

чиновників і посадових осіб посиленням дієвості механізмів їхньої 

відповідальності. Крім того, задля легітимації нових інституціональних 

практик суб’єктом їхнього формування та контролю має бути громадянське 

суспільство, тобто існує потреба в конституюванні нових формальних 

інститутів «знизу».  

Субститутивні неформальні інститути, як і доповнюючі, сумісні з 

формальними правилами і процедурами. Водночас так само, як конкуруючі 

інститути, ці правила існують в середовищі, в якому формальні правила 

виконуються не систематично. Тобто субститутивні інститути допомагають 

досягти цілей, які теоретично повинні реалізувати формальні інститути, якби 

не їхня неефективність, а, отже, зазвичай виникають там, де державні 

структури слабкі або наділені вузькими повноваженнями. Наприклад, в епоху 

демократичних перетворень в Мексиці формальним інститутам, покликаним 
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вирішувати виборчі конфлікти, не вистачало авторитету, тому їх рішення 

часто ігнорувалися. В таких умовах представники національного уряду і 

опозиційна партія Національного дії вирішували поствиборчі суперечки за 

допомогою неформальних «concertacesiones», тобто «джентльменських 

угод». Таким чином, «concertacesiones» служили «проміжною інстанцією» і 

для уряду, і для опозиційної еліти, допоки формальні інститути з питань 

вирішення виборчих суперечок не набрали достатньо авторитету. В Україні 

після подій Євромайдану 2013-2014 років, анексії Криму та початку 

збройного конфлікту на Донбасі широко розповсюдився волонтерський рух, 

учасники якого не об’єднувалися в офіційні організаційні утворення. По суті, 

цей неформальний інститут значною мірою перебрав на себе формальні 

функції держави по підтримці боєздатності і матеріального забезпечення 

армії, що спричинило феномен «гібридизації» громадянського суспільства в 

Україні, коли останнє замість традиційного контролю за функціонуванням 

державних інститутів фактично виконували частину цих функцій самостійно. 

Крім того, ерозія державної монополії на примус спричинила появу також 

добровольчого руху, який згодом був частково інкорпорований до державних 

структур. Існування в Україні низки парамілітарних утворень до цих пір 

відіграє двояку роль, почасти конгруентну функціям і призначенню 

державних організацій, почасти дестабілізуючу. В будь-якому разі монополія 

держави на примус нині не відновлена в повному обсязі.  

Таким чином, для політичної практики в Україні вирішальне значення 

мають ті типи неформальних інститутів, котрі співіснують з неефективними 

формальними правилами, здебільшого підриваючи функціональність 

останніх. Хоча протягом кількох останніх років з’явилися практики, які 

одночасно посилюють і ослаблюють державу, демотивуючи бюрократичний 

апарат виконувати властиві йому функції перебиранням їх на себе.  

Всі чотири типи неформальних інститутів свідчать про те, що 

неформальні інститути неможливо класифікувати за принципом простої 

дихотомії (функціональні і нефункціональні). Хоча іноді даний тип 
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інститутів функціонує врозріз із формальними правилами і процедурами, 

вони часто сприяють отриманню результатів (вирішення післявиборчих 

конфліктів, досягнення громадської безпеки), до яких не призводить 

дотримання формальних правил, і тому вважаються корисними. 

Крім системи формальних і неформальних інститутів, елементом 

інституціональної структури суспільства є механізми контролю за 

дотриманням відповідних інституціональних правил. В попередньому розділі 

вже розглядалися проблеми контролюючих механізмів, які можуть 

функціонувати як на засадах самоорганізації (у спільнотах невеликих 

розмірів), так і на основі контролю з боку третьої сторони. Остання форма, 

притаманна складним суспільним відносинам і неперсоніфікованому обміну, 

забезпечує дотримання правил під загрозою примусу, тобто здійснення 

контролю третьою стороною означає розвиток держави як примусової сили, 

здатної ефективно здійснювати нагляд за дотриманням правил гри в 

суспільстві. Однак, якщо виходити зі строгої поведінкової передумови про 

максимізацію особистої вигоди, труднощі виникають навіть при створенні 

абстрактної моделі здійснення контролю третьою стороною. Адже 

припускаючи, що держава наділена правом на примус, необхідно визнати й 

те, що індивіди, які управляють державним механізмом, 

використовуватимуть інструменти публічної влади у своїх власних інтересах 

за рахунок більшої частини суспільства. Виходячи з цього, представники 

економічного напряму неоінституціоналізму беруть до уваги суспільні 

втрати, які виникають тоді, коли одна група інтересів змінює закони або 

регуляції, щоб отримати переваги над іншою. Така діяльність отримала назву 

«пошук політичної ренти»[10, с.55-56]. 

В пошуку моделі неупередженої держаної влади, яка б здійснювала 

ефективний контроль за дотриманням інституціональних приписів з 

мінімальними витратами для суспільства, дослідники інколи визнають, що 

«на нинішньому рівні знань нам невідомо, як створити таку державу»[34, 

с.82]. Частина політичних теоретиків і практиків з часів Дж. Медісона вбачає 
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вирішення проблеми в установленні максимально чітких і надійних 

конституційних процедур, здатних обмежити зловживання політичною 

владою. Однак, полемізуючи з прихильником республіканського 

конституціоналізму В. Остромом, У. Райкер висловлює не позбавлений сенсу 

скептицизм щодо можливостей впливу конституційних механізмів на 

ефективність політичної системи: «Вся справа, звичайно, в тім, що вважати 

первинним. Професор Остром гадає: пояснення, принаймні часткове, того, 

що ми вільні люди, полягає в тому, що ми маємо конституційні гарантії. Але 

з такою ж легкістю можна стверджувати зворотне: ми маємо конституційні 

гарантії, адже ми вільні люди. Відтак, питання полягає в наступному: чи є 

зміст конституції первинним щодо політичних умов і стану громадської 

думки, або ж політичні умови і стан громадської думки обумовлюють зміст 

конституції? На перший погляд, це схоже на схоластичну дилему курки та 

яйця, що заперечує наявність першопричини. Та я переконаний, що 

першопричина може бути віднайдена, і вважаю, що зміст конституції має, як 

правило, похідний характер. Мені здається більш імовірним, що саме 

громадянські установки зазвичай визначають зміст конституції, тоді як 

зворотна причинність спостерігається рідко, можливо, ніколи»[34, с.83]. Цей 

більшою мірою інтуїтивний, аніж логічно чи емпірично дедукований, 

аргумент все ж вказує на очевидну обмеженість навіть найбільш 

раціональної інституціональної структури, коли мова йде про формальні 

інститути та зовнішні примусові механізми контролю, які не спираються на 

ціннісну мотивацію колективної дії. Свого часу німецький юрист і 

консерватор Е. В. Бьокенфьорде слушно зауважив, що вільна, секуляризована 

держава живе завдяки передумовам, що їх сама не може гарантувати [15, c. 

112]. Виходячи з цього, Д. Норт підкреслює, що коли нам потрібно 

підвищити інституціональну ефективність у будь-якій країні, нам доведеться 

зрозуміти її історію, культуру і традиції [59, с. 110]. В цьому контексті 

доречно пригадати думку О. Гьофе, в якій дослідник стверджує, що в 

античну добу мислителі зосереджувалися на громадянських чеснотах як 
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основі політичного порядку, тоді як за нового часу увага приділялася 

правильно сконструйованим інститутам, які забезпечують порядок за 

відсутності чеснот. Як видно, після кількох століть еволюції політична думка 

зупинилася на констатації нерозривної єдності та взаємообумовленості 

інституціональних форм і громадянських чеснот [15].   

Наведені міркування чітко вказують на обмеженість формального 

інституціонального дизайну у процесі цілеспрямованого перетворення 

політичної системи, що підтверджує виправданість розширення 

неоінституціонального аналізу за рахунок неформальної культурної сфери. 

Неоінституціональний підхід ставить ефективність формальних політичних 

інститутів у пряму залежність від типу неформальних інститутів, які 

супроводжують, виступають в ролі основи і продовження формальних 

«правил гри». Важливим висновком даної теорії є розуміння елементів 

інституціональної структури як єдиного комплексу формальних, 

неформальних інститутів та механізмів контролю. Зміна одного з елементів 

призводить до порушення рівноваги і поступових, часто непередбачуваних 

змін в інших компонентах і всієї структури загалом, тому при формальному 

інституціональному дизайні слід враховувати весь комплекс наявних 

інститутів. На відміну від формальних правил більшість неформальних 

інститутів неможливо запрограмувати на алгоритмізовані зміни через їх 

інертність та складність формалізації нематеріальних чинників людської 

діяльності, однак успішне проектування інституціональних реформ 

неможливе без вивчення характеру зв’язків між формальними і 

неформальними інститутами, їх типів і культурної зумовленості. Крім того, 

як показав Р. Патнам на основі вивчення багаторічного досвіду 

інституціональних перетворень у південних регіонах Італії, неформальні 

правила піддаються трансформації у потрібному напрямку шляхом зміни 

формальних інститутів, але головний урок інституціонального експерименту 

полягає в тому, що цей процес є довготривалими [39]. Темпоральний вимір і 

тісний взаємозв’язок всіх компонентів інституціональної структури мають 
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вирішальне значення для стабільності інститутів та характеру 

інституціональних змін, які є предметом подальшого розгляду. 

 Суспільний розвиток розглядається в неоінституціоналізмі, 

насамперед, крізь призму інституціональних змін. Головну роль в цьому 

процесі відіграють організації, які займаються цілеспрямованою діяльністю і 

в такий спосіб виступають агентами інституціональних змін та формують їх 

напрямок. Як цілеспрямовано діючі одиниці, організації створюються 

організаторами для максимізації певних цілей, які визначаються 

можливостями, заданими інституціональною структурою суспільства. 

Переслідуючи свої цілі, організації поступово змінюють інституціональну 

структуру, однак це не означає, що вони завжди є соціально продуктивними і 

задають вектор ефективних трансформацій, оскільки інституціональна 

система часто продукує викривлені стимули діяльності. Своєю чергою, 

знання і навички, набуті організаціями в ході руху до цілей, відіграють 

важливу роль в тому, як розвивається і використовується весь запас знань 

суспільства[34, с. 97-98]. 

Очевидно, що діяльність, яка реалізується на основі певного набору 

формальних і неформальних правил, а також методів контролю за їх 

дотриманням, завжди залежить від умінь та навичок конкретних акторів. 

Якщо закріплені правилами алгоритми дій є знанням, що може бути легко і в 

однаковій мірі засвоєне всіма акторами, то безпосередні навички дій в межах 

цих правил отримуються виключно навчанням у процесі діяльності і навіть 

за умов однакового досвіду завжди проявляються по-різному. Вперше 

теоретичне розмежування двох типів знання провів Майкл Полані в роботі 

«Особистісне знання». Полані стверджує, що на відміну від явного, або 

знання, що передається, неявне знання (tacit knowledge) частково 

отримується на практиці і лише частково може передаватися від однієї особи 

до іншої. До того ж люди мають різні здібності до набуття неявних 

знань[160]. Це розмежування вкрай важливе для розуміння того, чому 

неможливо строго формалізувати і спрогнозувати практичну діяльність 
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акторів, що призводить до конкретних інституціональних змін. Прогностичні 

можливості теорії були б високими лише в тому разі, якби актори діяли 

виключно на основі явного знання.  

Навчання в процесі діяльності характерне і для організацій: завдяки 

систематично повторюваним актам взаємодії між її членами організація 

отримує навички координації і виробляє стійкі процедури роботи своїх 

учасників. Здобуті ними знання і навички складають винагороду, або ж 

стимули, закріплені в інституціональних обмеженнях. Мова йде про те, що 

нарощування певних знань може винагороджувати індивідів завдяки високій 

віддачі, наприклад, від технічних нововведень у військовій справі в 

середньовічній Європі чи від поширення християнського віровчення в Римі 

за часів імператора Костянтина[34, с. 99]. Водночас попит на навички і 

знання стимулює збільшення обсягу і зміну розподілу знань, що відображає 

поточне сприйняття людьми вигод від отримання різних видів знання. Через 

це, зазначає Д. Норт, сьогодні в США попит на інвестиції в знання зовсім 

інший, ніж в Ірані чи середньовічній Європі[Там само].  

Стимули до отримання чистого знання не зводяться лише до 

економічної вигоди чи можливості застосування санкцій. Велике значення в 

цьому процесі відіграє рівень терпимості суспільства, адже, передусім, 

існуючі неформальні інститути шляхом встановлення можливостей і 

перешкод для вираження прогресивних ідей визначають ціну, яку змушені 

заплатити носії цих ідей (показовою є доля відкриттів Г. Галілея, Дж. Бруно, 

Ч. Дарвіна та ін.). Загалом Д. Норт зауважує, що в науковій літературі 

фактично відсутні дослідження впливу інституціональної структури на 

формування стимулів до отримання чистого знання, попри те, що важливим 

чинником успішного розвитку, наприклад, Західної Європи стало поступове 

усвідомлення практичної користі від чистої науки[34, c. 100].  

Між чистим і прикладним знанням існує складний зв’язок. Чисте 

знання є умовою існування прикладного знання, однак розвиток прикладних 

наук часто визначає напрямки і орієнтири для теоретичних досліджень. 
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Відтак, прикладне знання виступає важливим чинником розвитку чистого 

знання[34, с. 100]. Разом з тим, розподіл знання між чистою і прикладною 

сферами у науковій літературі найчастіше пов’язується з людським 

капіталом, який, своєю чергою, є функцією освіти і навчання в процесі 

діяльності. А так як розвиток освіти значною мірою детермінований 

інституціональними параметрами суспільства, освітня система є змінною 

величиною неоінституціонального аналізу. Більш значущим чинником є той 

факт, що людський і речовий капітал мають тенденцію до 

комплементарності, і з урахуванням недосконалості людського капіталу 

немає ніяких гарантій того, що його розвиток встигатиме за ростом 

фізичного капіталу[там само]. Це означає, що для процесу інституціональних 

змін навіть в суспільствах з високим показником індексу людського розвитку 

характерна асиметричність технологічного та соціального розвитку.  

Важливою проблемою є також відношення між знанням та ідеологією, 

для якого характерна взаємна зумовленість. Розвиток знання формує наше 

сприйняття навколишнього світу, що, своєю чергою, спрямовує наші 

дослідницькі зусилля. Характер розвитку чистого знання впливає на 

сприйняття людьми реальності, а відтак і на те, як вони пояснюють і 

виправдовують цю реальність. Своєю чергою, це впливає на продуктивність 

взаємодій у суспільстві: якщо люди сприймають правила соціальної системи 

як справедливі, взаємодія супроводжуватиметься низькими витратами, якщо 

ж система сприймається як несправедлива, транзакційні витрати будуть 

високими.  

Д. Норт вказує на потребу в об’єднанні максимізуючих цілей 

організацій, обумовлених інституціональною системою, з розвитком запасу 

знань у суспільстві. Всі завдання організації – відкриття нових ринків, оцінка 

впливу технологій, успіху партійних програм чи наслідків певних політичних 

рішень – містять невизначеність і вимагають інвестицій в отримання 

інформації, що потребує розширення неявного знання. Водночас необхідна 

інформація є похідною від конкретного інституціонального контексту, тому 
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аби з’ясувати, які потреби існують в різних видах знань і навичок, необхідно 

вивчати саме цей контекст. В даному аспекті існує важлива закономірність: 

коли інституціональна система робить найбільш вигідною діяльність з 

перерозподілу доходів (від піратства до рентоорієнтованої політичної 

діяльності), знання та навички розвиваються зовсім в іншому напрямку, ніж у 

випадку з розширенням та інтенсифікацією виробничої сфери. Таким чином, 

«стимули, вбудовані в інституціональну систему, відіграють вирішальну роль 

у формуванні тих знань і вмінь, які приносять вигоду суспільству загалом чи 

його найбільш впливовим групам»[34, c. 102]. Понад те, обраний напрямок 

розвитку знань та навичок може бути вирішальним чинником 

довгострокового розвитку суспільства.  

Організації мають дві альтернативи в процесі максимізації своїх цілей: 

інвестувати ресурси в набуття знань і навичок в рамках існуючої 

інституціональної структури або інвестувати у зміну самої інституціональної 

структури, тобто у зміну «правил гри». При цьому організації стимулюють 

суспільство інвестувати в розвиток тих видів знань, які опосередковано 

приносять вигоду цим організаціям. В умовах, коли в організацій відсутні 

стимули вкладати інвестиції в освіту або інвестиційні ресурси 

розподіляються неправильно, підвищуються не тільки транзакційні витрати, 

але й більш недосконалими стають знання і розуміння дійсності, які лежать в 

основі суб’єктивних моделей акторів та індукують неефективні інститути.  

Культивування знання і досвіду, які дозволяють ефективно 

організувати політичний процес та забезпечити економічне зростання, 

спричинює динамічний розвиток суспільства, який породжує низку 

інституціональних характеристик. Ці характеристики, що вказують на 

ефективний тип інституціональної структури, проте, не можуть бути описані 

традиційним поняттям ефективності розподілу ресурсів. Останнє відсилає до 

класичного Парето-оптимуму - критерію, який визначає рівноважний стан 

суспільства, коли добробут жодного його члена не може бути покращений 

без погіршення добробуту когось іншого[34, с. 78]. Не складно помітити, що 
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критерій Парето є статичним індикатором. Натомість в неоінституціоналізмі 

розглядається поняття «адаптивної ефективності», котра стосується правил, 

що формують напрямок розвитку політичної та економічної систем в 

часі[158, с. 106-107]. Адаптивна ефективність пов’язана зі ступенем 

прагнення суспільства до навчання і отримання знань, до сприяння 

інноваціям, ризику і різноманітним видам творчої діяльності, а також до 

вирішення проблем, що заважають розвитку суспільства[34, с. 106].  

Згідно з позицією представників неоінституціоналізму, загальна 

інституціональна структура відіграє ключову роль у тому, в якій мірі 

суспільство заохочує експерименти та інновації, котрі можна назвати 

адаптивно ефективними. Вбудовані в інституціональну систему стимули 

задають вектор розвитку навчання в процесі діяльності та розвитку 

сукупності знань, які в сумі підштовхують акторів, відповідальних за 

прийняття рішень, до поступової зміни системи в порівнянні з тим її станом, 

в якому актори діяли спочатку[73]. В сучасному невизначеному світі ніхто не 

має однозначної відповіді на те, як вирішувати посталі перед суспільствами 

проблеми, а відтак, фактично ніхто не здатний максимізувати цілі. 

Суспільство, яке найбільшою мірою допускає свободу експериментів, краще 

інших суспільств здатне вирішувати свої проблеми[116]. Тому адаптивна 

ефективність стимулює розвиток процесу децентралізованого прийняття 

рішень, який дозволяє суспільствам докладати більше зусиль для пошуку 

альтернативних шляхів розв’язання тих чи інших проблем.  

Зі сказаного випливає, що процес інституціональних змін має включати 

організаційні експерименти та усунення організаційних помилок, що 

виникають внаслідок невдалих експериментів. Однак цей процес зазвичай є 

дуже складним, позаяк організаційні помилки можуть бути не лише 

випадковими, а й систематичними, такими, що витікають з ідеологій, котрі 

наділяють окремі групи акторів привілеями ухвалення таких рішень, які не 

спрямовані на підвищення адаптивної ефективності. Д. Норт наголошує: 

«Важливо мати такі правила, які усувають невдалі політичні та економічні 
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організації. Тому ефективна структура правил не лише винагороджує за 

успіх, але й накладає вето на можливість виживання погано пристосованих 

елементів суспільної організаційної структури – тобто ефективні правила 

припиняють невдалі зусилля і підтримують вдалі»[34, с. 107]. Крім того, 

автор зазначає, що сама природа політичного процесу заохочує розширення 

обмежень, які підтримують існування впливових суспільних груп, внаслідок 

чого забезпечується стабільність як адаптивно ефективних, так і адаптивно 

неефективних інституціональних систем.  

Слід сказати, що ідея адаптивної ефективності як чинник успішного 

розвитку суспільства є однією з головних тез у науковому доробку багатьох 

авторитетних апологетів сучасної ліберальної демократії. В цьому контексті 

можна згадати концепцію відкритого суспільства К. Попера, ідею 

розмежування позитивної та негативної свободи І. Берліна, теорію 

спонтанного порядку Ф. Хайєка, концепцію диверсифікації соцієтального 

простору П. Розанвалона і т.д. Примітно, що всі ці теоретичні конструкції 

розроблялися як критична програма тоталітарних проектів, в основу яких 

покладена ідея суспільного мегаексперименту, заснована на уявленнях про 

універсальний істинний суспільний порядок та алгоритм його втілення. 

Інакше кажучи, тоталітарні режими пропонують масштабні експерименти, 

котрі позиціонуються як реалізація об’єктивних історичних або природних 

законів, тоді як ліберально-демократичні системи відстоюють принцип 

несубстанційності суспільного розвитку і пропагують стратегію 

перманентних локальних експериментів в умовах принципової 

невизначеності майбутнього.  

Іншою важливою характеристикою інституціональної структури є її 

стабільність, котра забезпечується складним набором обмежень. До таких 

обмежень належать пов’язані ієрархічними зв’язками формальні правила, в 

системі яких зміна кожного наступного рівня ієрархії вимагає більших витрат 

і зусиль, ніж зміна попереднього рівня. Складовою  набору є також 

неформальні обмеження, що виступають основою, продовженням, розвитком 
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та конкретизацією формальних правил і мають властивість стійкого 

самовідтворення завдяки тому, що є частиною звичної поведінки людей. Ці 

правила у формі звичок, традицій, звичаїв та умовностей дозволяють членам 

суспільства без особливих зусиль реалізувати акти повсякденної взаємодії. 

Складна констеляція формальних правил, неформальних обмежень та 

механізмів примусу до їх виконання, таким чином, формують звичні способи 

і ритми життя індивідів у суспільстві, надаючи кожному акту дії визначеності 

і конкретної спрямованості. Але цей набір параметрів, які характеризують 

стійкість інституціональної системи, жодним чином не гарантує 

ефективності інститутів у тому розумінні ефективності, яке описане вище. 

Стабільність може бути необхідною умовою для складної взаємодії між 

людьми, однак вона не є достатньою умовою ефективності[34, с. 109].  

Ключовим питанням теорії інституціональних змін є те, яким чином в 

умовах стабільного набору обмежень відбувається трансформація інститутів. 

На думку Д. Норта, детермінантами цього процесу виступають 

фундаментальні зміни у співвідношенні цін та зміни суб’єктивних 

преференцій.  

Зміни у співвідношенні цін можуть мати екзогенний характер, тобто 

відбуватися внаслідок  не залежних від діяльності людини обставин (епідемії, 

стихійні лиха). Такими є, наприклад, зміни у пропорціях цін на землю і 

працю, які стали результатом епідемії чуми в Європі у ХV столітті. Однак 

більшість подібних змін (зміни у вартості інформації, у технологіях і 

технічних винаходах тощо) є ендогенними і відображають результати 

поточної максимізуючої діяльності індивідів та організацій в політиці, 

економіці, військовій справі і т.д. Річ у тім, що досвід і знання, набуті 

людьми у процесі діяльності, поступово змінюють сприйняття і оцінку ними 

існуючих правил взаємодії, а також сприйняття доступності різних 

альтернатив. Коли доступність інформації, певних знань, технологій та 

факторів виробництва змінюється, це призводить до постійного 

перерозподілу доходів і благ, а відтак, і трансформацій соціальних ролей і 
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статусів[150]. Значення змін у пропорціях відносних цін полягає в тому, що 

вони змінюють стимули поточної діяльності акторів. А так як в 

інституціональній системі вже закладений певний набір стимулів, виникає 

конфлікт між новими та інституціонально заданими стимулами. Ця 

суперечність і виступає рушієм інституціональної динаміки.  

Для політичного процесу надважливе значення має інший чинник 

інституціональних змін – зміни суб’єктивних преференцій акторів, певну 

роль в яких відіграють також зміни у співвідношенні цін. Зв’язок між двома 

чинниками виражається в тому, що з часом фундаментальні зміни у 

співвідношенні цін призводять до зміни стереотипів поведінки та 

раціоналізації акторами звичаєвих стандартів діяльності. Та водночас 

перетворення відносних цін «проходять крізь фільтр перед-існуючих у нашій 

свідомості ментальних конструкцій, які формують наше тлумачення цих 

змін»[34, с. 110]. Одним з найбільш яскравих історичних прикладів, який 

доводить, що лише змінами у співвідношенні цін неможливо повністю 

пояснити процес інституціональних змін, є відміна рабства у США в ХІХ 

столітті. Боротьба за скасування цього інституту, який ще в часи 

Громадянської війни був економічно вигідним, відбувалася на ґрунті 

зростання впливу поглядів, згідно з якими одна людина не може володіти 

іншою як власністю. Очевидно, що для цього рішення існували й конкретні 

політичні мотиви (зокрема, боротьба за вплив у Конгресі), але, як відзначає 

Р. Фогель, саме інтелектуальна сила руху за відміну рабства дозволила 

політичним гравцям активно використовувати дану тему[103, с. 66, 110]. 

Вкрай значущою у відповідному процесі була та обставина, що противники 

рабства мали змогу вільно виражати свої погляди без негативних наслідків 

для себе, призначаючи високу «ціну» для рабовласників. Це підтверджує 

припущення про те, що структура інститутів (в наведеному прикладі – 

виборчого процесу) дозволяє індивідам ефективно виражати свої ідеї та 

погляди з низькими для них «збитками». В зазначеному випадку ключова 

деталь полягала в тому, що інституціональна структура позбавляла 
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рабовласників Півдня можливості ігнорувати думку виборців і завадити їм 

виразити свої переконання під час голосування. Таким чином, слід ще раз 

наголосити, що завдяки зменшенню ціни, яку індивіди мають заплатити за 

свої переконання, інститути перетворюють ідеї, догми, непопулярні погляди 

та ідеології на важливе джерело інституціональних змін. Разом з тим, Д. Норт 

підкреслює: «Наразі ми потребуємо кращого розуміння того, що саме 

підтримує існування ідей та ідеологій. Нам все ще складно виразити в точних 

поняттях взаємодію між змінами відносних цін, ідей, ідеологій, які формують 

уявлення людей, і роль всіх цих чинників в інституціональних змінах»[34, с. 

111]. 

Для аналізу інституціональних змін в неоінституціоналізмі 

використовується рівноважний метод, який дозволяє відповісти на питання: 

коли зміни відносних цін та преференцій спричинюють зміни інститутів, а 

коли призводять лише до перегляду локальних політичних та економічних 

контрактів в рамках існуючих правил?  Інституціональною рівновагою 

вважається така структура інституціональних обмежень, за якої жодному 

політичному чи економічному агенту не вигідно вносити до неї зміни. Втім, 

це не означає, що всі гравці задоволені існуючою рівновагою, однак оцінка 

ними власних витрат для зміни даного формату взаємодії може спонукати 

залишатися в рамках чинних обмежень. Зміни у співвідношенні цін та 

преференцій приводять до того, що деяким суб’єктам діяльності (індивідам 

чи організаціям) стає вигідно переглянути умови певних контрактів, 

домовленостей чи угод. Але зміна умов приватних взаємодій неможлива, 

оскільки ці умови спираються на систему правил більш високого рівня. 

Відтак, у гравців, які бажають покращити свої позиції, виникає стимул 

витрачати ресурси на зміну інституціональних норм.  

Попри те, що буквальним агентом інституціональних змін виступають 

індивідуальні актори, ці зміни реалізуються шляхом колективних дій. М. 

Олсон зазначає, що різні за чисельністю соціальні групи мають неоднакові 

можливості для реалізації своїх інтересів. Малі групи краще організовані і 
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наділені більшими можливостями впливу на процес інституціональних змін у 

своїх власних інтересах. Їх учасники більше зацікавлені в таких змінах і 

готові нести пов’язані з цим витрати. Так, групи з особливими інтересами 

можуть збільшувати вигоду для своїх членів і паралельно знижувати 

суспільну ефективність і суспільне благо шляхом, наприклад, лобіювання 

законодавства[37, с. 79]. Дж. Б’юкенен і Г. Талок підкреслюють, що очікувані 

витрати організації процесу прийняття рішень за будь-якого правила будуть 

меншими в малій групі, ніж у великій[10, с. 145]. Водночас групи великих 

розмірів (добровільні асоціації виборців, профспілки) сприяють таким 

інституціональним змінам, які спричинюють зростання суспільного блага: 

«Великі організації зацікавлені в тому, щоб зробити суспільство, в якому 

вони функціонують, процвітаючим, а витрати перерозподілу благ і цінностей 

на користь своїх членів – якомога нижчими. Вони зацікавлені у припиненні 

такого перерозподілу лише в тому разі, якщо соціальні збитки перерозподілу 

є більшими, ніж кількість благ, що підлягають розподілу»[37, с. 123]. Проте 

високі витрати прийняття рішень у великих організаціях пояснюють, чому їх 

можливості впливу на процес інституціональних змін менші порівняно з 

малими організаціями.  

Зміна формальних правил та механізмів, що забезпечують їх 

дотримання, вимагає від акторів значних ресурсних витрат або ж повного 

колективного консенсусу і координації цілей. В залежності від того, 

наскільки значною може бути віддача від цілеспрямованого впливу на 

правила і механізми контролю, актори можуть створювати проміжні 

посередницькі організації (лобістські групи, комітети політичної дії, торгові 

асоціації) між політичними органами та економічними організаціями з метою 

реалізації потенційного виграшу від політичних змін. Чим більшою є частка 

суспільних ресурсів, на які безпосередньо або через механізми регулювання 

може впливати уряд, тим більше ресурсів спрямовується на діяльність таких 

проміжних організацій. Ця діяльність може бути скерована як на конкретні 

зміни, так і на запобігання небажаних політичних змін[34, с. 113].  
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На відміну від формальних правил, трансформації неформальних норм 

можуть відбуватися за відсутності цілеспрямованих дій. Закономірність 

також полягає в тому, що завдяки стійкості культурних властивостей на фоні 

змін у співвідношенні цін та формальних правил зміни неформальних 

обмежень проходять значно повільніше, ніж формальних. З одного боку, 

зміни відносних цін і смаків можуть спричинити ситуацію, коли ці 

обмеження будуть ігноруватися зі спільної згоди, що в подальшому призведе 

до повної відмови від них. Разом з тим, оскільки одна з основних функцій 

неформальних обмежень полягає в тому, щоб бути основою, модифікувати, 

доповнювати і розширювати формальні правила, зміни в останніх 

провокують виникнення нерівноважних ситуацій, адже набір стабільних 

альтернатив складається зі всієї сукупності формальних і неформальних 

обмежень та контрольних механізмів. Відтак зміни одного з цих 

інституціональних обмежень призводять до порушення рівноваги, формують 

додаткові труднощі і невизначеність у взаємодіях, що породжує зусилля, 

спрямовані на розвиток нових конвенцій і норм, які здатні ефективно 

вирішувати посталі у зв’язку зі змінами проблеми. Нова неформальна 

рівновага виникає поступово після зміни формальних правил[179].  

Попри те, що неоінституціоналізм приділяє значну увагу 

неформальним інститутам, теоретичних успіхів в рамках підходу більшою 

мірою вдалося досягти у структурному аналізі, тоді як процесуальний аспект 

– динаміка неформальних інститутів – залишається теорією з низьким 

прогностичним потенціалом. Почасти це зумовлено об’єктивними 

обставинами, адже неформальні норми практично не піддаються 

цілеспрямованому проектуванню та контролю, а виступають здебільшого 

ключовим елементом спонтанного порядку. Водночас важливим досягненням 

нового інституціоналізму є теоретичне і емпіричне доведення того, що 

встановленням нових формальних обмежень та ефективного механізму 

контролю за їх дотриманням можна з часом досягти адекватних змін 

неформальних інститутів.  
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Напрямок інституціональних змін також може коригуватися під 

впливом трансформацій механізмів, які забезпечують дотримання правил. 

Зміни в цих механізмах відкривають перед організаціями нові можливості, 

зокрема, в більшості випадків порушення закону в умовах відсутності або 

слабкого контролю за його дотриманням стає вигідною стратегією 

діяльності[34, с. 115]. 

Принципове значення в неоінституціональній теорії має той факт, що 

всі описані зміни зазвичай складаються з адаптацій в рамках допустимих 

можливостей до комплексу правил, норм і примусів, які утворюють 

інституціональну систему. Тому процес інституціональних змін є 

інкрементним, тобто таким, що передбачає зміни шляхом малих і поступових 

приростів. Інкрементності властиві ознаки кумулятивності та еволюційності. 

Кумулятивними називаються такі інституціональні зміни, які виникають 

внаслідок зрушень в периферійних правилах і поступової зміни правил більш 

високого порядку, що відображають зміни інституціональної рівноваги. 

Еволюційність означає спадковість між старими і новими інститутами, 

«виростання» нових інститутів зі старих[35, с. 190].  

Втім, історія засвідчує, що далеко не всі зміни інституціональних 

систем відбуваються інкрементним шляхом. Чимале значення для 

суспільного розвитку мають революційні перетворення, які, на відміну від 

поступових і неперервних інкрементних процесів, є дискретними змінами. В 

неоінституціональній теорії розглядається три основні способи революційних 

змін інституціональної структури. По-перше, перетворення можуть 

реалізуватися відповідно до певної ідеальної моделі. По-друге, можливий 

варіант реставрації інститутів, які діяли у відповідному суспільстві раніше, і, 

по-третє, запозичення інститутів, котрі проявили свою ефективність в інших 

суспільствах. Метою революційних трансформацій найчастіше є 

прискорення змін інституціонального середовища в інтересах певної групи 

(або груп), яка отримує найбільшу вигоду від таких змін[54].  
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Негативним наслідком революційних інституціональних змін є, 

передусім, конфлікт між формальними та неформальними інститутами, 

оскільки неформальні норми неможливо змінити законодавчими актами. 

Результатом такого конфлікту стає подальша зміна формальних і 

неформальних правил, внаслідок чого формується нова інституціональна 

рівновага, однаково відмінна як від дореволюційної, так і від тієї, котра 

передбачалася метою революції[34, с. 118].  

В контексті теорії інституціональних змін фундаментальне практичне 

значення мають два питання: як пояснити існуючі розходження між різними 

інституціональними системами та чим зумовлене стійке в часі 

функціонування неефективних інститутів.  

У першому випадку мова йде про те, що зростання доступності 

інформації та знання в сучасному світі теоретично мало б призвести до 

конвергенції інституціональних систем, тобто до уподібнення всіх 

інституціональних структур тим моделям, які забезпечують найбільш 

продуктивний розвиток. Та з усією очевидністю можна стверджувати, що 

наявна інформація про устрій та алгоритми еволюції розвинених країн не 

надто допомагає менш розвиненим суспільствам досягти відповідних 

результатів. Звідси випливає друга проблема: чому інститути, які продукують 

порівняно низькі соціальні, політичні та економічні параметри суспільного 

розвитку, відрізняються значною стійкістю і не замінюються більш 

оптимальними? Адже, згідно з еволюційною теорією[73], неефективні 

інститути з часом повинні відмирати, поступаючись ефективним.  

Щоб відповісти на ці запитання, неоінституціоналісти звертаються до 

вихідних припущень своєї теорії. Згідно з теоремою Коуза, у світі нульових 

транзакційних витрат (тобто в умовах абсолютної раціональності, повноти 

інформації та чесної поведінки акторів – чинників, що уможливлюють 

безвитратну взаємодію між людьми) завжди перемагає найбільш 

продуктивне рішення. Адже навіть у разі допущення помилок механізм 

зворотного зв’язку дозволяє акторам швидко виправляти ситуацію і, в 
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підсумку, досягати найкращого результату. Та оскільки транзакційні витрати 

є позитивними, існування різних моделей поведінки пояснюється тим, 

наскільки і в який спосіб інституціональні системи дозволяють зменшувати 

витратність взаємодій у суспільстві. Якби інститути забезпечували нульові 

транзакційні витрати, це б означало, що будь-які поточні зміни в стимулах 

діяльності відразу породжували б таку реструктуризацію інститутів, яка б 

відповідала найбільш ефективній адаптації до нових реалій. В даному 

випадку історія розвитку інститутів не має жодного значення. Але якщо 

взяти до уваги спосіб становлення інституціональних систем та врахувати, 

що пройдений ними шлях розвитку обмежує доступний суспільству набір 

альтернатив, то можна стверджувати, що конкретні параметри 

інституціональних систем є не лише історично зумовленими, а й залежними 

від раніше пройденого шляху.  

Інституціонально-еволюційна теорія описує три види зв’язків між 

старими та новими інститутами: глибокий зв’язок, сильна залежність нових 

інститутів від старих (path dependence); менш сильний зв’язок, що залишає 

місце для виникнення цілком нових інститутів (path determinacy); відсутність 

явного зв’язку між старими і новими інститутами (path indeterminacy). 

Неоінституціональна концепція інституціональних змін звертається до 

першого типу зв’язків, відповідно до якого стійкі інститути найчастіше 

формуються в рамках можливостей, заданих попередніми 

інституціональними структурами. При цьому існують численні варіації 

перекладу англомовного виразу «path dependence»: залежність від 

пройденого шляху, стежина залежності, залежність від траєкторії 

попереднього розвитку тощо. Всі ці вирази можуть використовуватися як 

синоніми, адже вказують на один тип зв’язків. 

Одним з перших явище залежності від пройденого шляху описав Пол 

Девід в роботі, присвяченій так званому ефекту QWERTY[96] (ця назва 

відповідає першим шести літерам верхнього регістру англомовної 

друкарської машинки, який внаслідок ряду випадкових історичних подій 
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закріпився за всіма друкарськими пристроями попри існування більш 

оптимальних альтернатив). Ефект QWERTY загалом позначає той факт, що 

приріст змін у технологіях, який одного разу набуває певного напрямку, 

може призводити до панування одного технологічного рішення над іншим, 

навіть якщо перше в підсумку виявляється менш ефективним за відкинуту 

альтернативу[34, с. 121]. Подібна логіка відтворюється і в розвитку 

інститутів, оскільки вирішальне значення для формування напрямку їх 

еволюції має ефект зростаючої віддачі (або ефект масштабу), який означає 

збільшення можливостей інституту по мірі його розширення.  

Зростаюча віддача, своєю чергою, проявляється в кількох ефектах. 

Ефект навчання передбачає, що індивіди та організації можуть все більше 

користуватися можливостями і знаннями, передбаченими інститутами, у 

своїй діяльності. Накопичення апробованого інституціональною структурою 

знання зумовлює його переважне використання для вирішення тих проблем, з 

якими більшість акторів час від часу зіштовхується. Ефект координації 

сприяє зростанню суспільної ефективності завдяки розширенню співпраці 

між акторами на основі певного інституту; чим більше акторів слідують 

певній нормі, тим менш вигідним для кожного окремого актора стає 

відхилення від неї. Ефект адаптивних очікувань полягає в тому, що 

збільшення впливу конкретного інституту в суспільстві зміцнює в людей 

очікування його стійкого домінування в подальшому. Крім того, створення 

будь-якого інституту, наприклад, конституції вимагає цілої системи 

додаткових обмежень, які доповнюють і конкретизують даний інститут. На 

основі формальних правил виникає низка неформальних норм, які, своєю 

чергою, модифікують формальні обмеження і поширюють їх на ряд 

конкретних сфер застосування. Ця розгалужена система «супутнього 

оснащення» інститутів зумовлює ефект блокування (в літературі також 

зустрічається термін «інституціональна пастка»[45]), згідно з яким одного 

разу прийняті рішення складно змінювати в майбутньому[34, с. 121]. 

Важливим є й те, що закріплені неефективні правила не зникають відразу 
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після того, як усуваються ті причини, котрі породжують ці правила[46, с. 28].  

Таким чином, зростаюча віддача перетворює інститути на джерело 

формування довгострокових тенденцій суспільного розвитку.  

В разі, якщо ці довгострокові тенденції формуються на основі 

досконалих рішень, котрі вимагають повного доступу акторів до об’єктивної 

інформації та дієвого механізму зворотного зв’язку, інституціональна 

система продукуватиме виключно ефективні суспільні результати. Однак 

якщо інформація обмежена й асиметрична, поведінка акторів 

непередбачувана, а зворотній зв’язок фрагментарний або взагалі відсутній, то 

траєкторія розвитку формуватиметься на основі суб’єктивних моделей 

гравців, модифікованих ідеологією та недосконалим зворотнім зв’язком. В 

таких умовах виникають і закріплюються дивергентний характер та стійкість 

неефективного суспільного розвитку, а вибір, який здійснюють актори, 

визначається їх історично сформованим світоглядом. Як зазначає Д. Норт: «В 

динамічному світі зростаючої віддачі інститутів недосконалі дії гравців 

відображають труднощі розшифровування складного зовнішнього 

середовища за допомогою наявних у них ментальних конструкцій – ідей, 

теорій та ідеологій»[34, с. 123-124].  

Якби інститутам не була властива зростаюча віддача, а суб’єктивні 

моделі акторів завжди б коригувалися відповідно до реальності, гравці б 

завжди переглядали умови взаємодії одне з одним з метою досягнення більш 

ефективного спільного рішення. Але зростаюча віддача інституціональної 

системи надає інституціональному процесу інкрементного характеру, тобто 

зміна правил гри у певному напрямку в більшості випадків відбувається у 

вигляді повільних послідовних адаптацій агентів змін до існуючого набору 

обмежень в умовах появи нових стимулів діяльності. Як тільки розвиток 

набуває певної траєкторії, вона закріплюється системою додаткових ефектів, 

досвідом, який накопичується організаціями, та історично обумовленими 

суб’єктивними моделями вирішення проблем. Крім того, оскільки будь-яка 

інституціональна система містить як продуктивні, так і контрпродуктивні 
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стимули, зростаюча віддача початкового набору інститутів, який формує 

анти-стимули для ефективної діяльності, сприяє створенню організацій і груп 

тиску, зацікавлених у підтримці існуючих обмежень[34, c. 128]. 

Залежність від траєкторії попереднього розвитку звужує набір 

альтернатив і обумовлює зв’язок між рішеннями, котрі приймаються в різні 

періоди часу. Втім, це не означає, що минуле безальтернативно детермінує 

майбутнє. Адже, по-перше, ніколи достеменно не відомо, яку саме 

альтернативу з існуючого набору оберуть актори. По-друге, актори не лише 

обмежені у виборі альтернативних рішень діючими інститутами, але й не 

володіють всією повнотою знань про те, як досягти своїх цілей. 

Цілеспрямована діяльність завжди може призвести до непередбачуваних 

наслідків, які здатні суттєво скоригувати напрямок інституціональних змін.  

Враховуючи всі перелічені обставини, стає зрозумілим, чому 

суспільства по-різному реагують на однакові виклики і зміни стимулів 

діяльності. Кожному суспільству притаманне своє співвідношення сил між 

різними соціальними групами, що зумовлює специфічну інституціональну 

реакцію на поточні проблеми. Крім того, через відмінності в попередньому 

досвіді акторів і недосконалий зворотній зв’язок між наслідками дій акторів і 

самими акторами, у свідомості агентів змін складаються різні суб’єктивні 

моделі, що визначає різницю у прийнятті рішень. Тому в даному випадку 

гранична інституціональна адаптація не спричинює конвергенції 

інституціональних систем. 

Те ж саме стосується і запозичення одними країнами інститутів інших 

країн. Приклади історії останніх десятиліть, коли низка держав «третього 

світу» намагалися механічно перейняти формальні інститути економічно 

розвинених країн західної демократії, переконливо спростовують можливість 

продуктивного «експорту-імпорту» ефективних інституціональних структур. 

Попри однаковість формальних правил в таких випадках, механізми і 

практика контролю за їх дотриманням, норми поведінки і суб’єктивні моделі 

акторів є відмінними. Відтак різними стають і реальна система стимулів, і 
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суб’єктивна оцінка акторами ухвалюваних рішень. Тож спільність викликів і 

проблем або спільність запозичених правил гри в країнах з різними 

інституціональними системами призводить до суттєво відмінних 

результатів[34, 130-131]. 

Слід зазначити, що ідея залежності від пройденого шляху досить 

широко представлена в неоінституціональних дослідженнях. Наприклад, Дж. 

Мейєр і Б. Роуен, а пізніше П.Дж. Дімаджіо та У.В. Пауел в межах теорії 

організації розробили концепцію інституціонального ізоморфізму. 

Відштовхуючись від досліджень бюрократії та раціоналізації М. Вебера, який 

причиною бюрократизації держави і великих корпорацій вважав прагнення 

до максимально ефективної діяльності, П. Дімаджіо та У. Пауел 

стверджують, що причиною бюрократизації (яку автори в широкому 

розумінні трактують як гомогенізацію) сучасних організацій є не стільки 

спрямованість на ефективність, скільки намагання відповідати пануючій 

інституціональній структурі, що забезпечує більшу соціальну легітимність 

організацій. Дослідники вказують, що «стратегії, які є раціональними для 

окремих організацій, можуть припинити бути такими, якщо освоюються 

багатьма організаціями. Але сам факт, що ці стратегії нормативно 

санкціоновані, збільшує ймовірність їх освоєння»[95, с. 37]. Тобто наголос 

робиться на конформності організацій щодо усталеного інституціонального 

середовища навіть попри те, що уподібнення одних організаційних структур 

до інших може не лише не підвищувати, але й знижувати їх ефективність. 

Іншими словами, обираючи структуру і стратегію діяльності, організації 

прагнуть не так ефективності, як соціально-політичної легітимності, 

відповідності загальноприйнятим (формальним чи неформальним) 

інституціональним стандартам. Така організаційна поведінка здатна 

породжувати непродуктивні й ірраціональні колективні результати, але 

установка кожної окремої організації на відповідність середовищу є 

виправданою, оскільки дозволяє зменшити ступінь невизначеності шляхом 

уніфікації взаємних очікувань. П. Дімаджіо та У. Пауел наводять низку 
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прикладів з історії політико-адміністративних установ США, які 

створювалися для вирішення конкретних завдань, але в подальшому, 

незважаючи на зміну цих завдань, продовжували відтворювати початкову 

організаційну структуру, оскільки ця структура була легітимованою і ніким 

не ставилася під сумнів[95].  

Загалом концепція інституціональних пасток має суттєве прикладне 

значення, особливо для обґрунтування політики реформ. Російський 

дослідник В. Полтерович наголошує, що теорія інституціональних змін в 

сучасних умовах має одночасно бути і теорією реформ[45, с. 24]. В контексті 

цієї проблематики неоінституціоналізм обґрунтовує принаймні два 

актуальних висновки. По-перше, оскільки інституціональні зміни є 

інкрементним процесом, то логічно припустити, що реформи як 

цілеспрямовані перетворення інститутів необхідно здійснювати поступово. 

Але існування інституціональних пасток, які підтримують постійне 

самовідтворення інститутів, в умовах стабільно неефективних 

інституціональних систем зумовлює ефект блокування реформ та поступову 

адаптацію змін до неефективних правил гри. Домінуючі інституціональні 

норми інтегрують формальні нововведення до діючої структури стимулів, 

внаслідок чого результати функціонування системи не змінюються. Тому 

реформи, покликані змінити неефективні інститути, необхідно проводити 

швидко, масштабно та із застосуванням жорстких механізмів контролю, аби 

уникнути розчинення змін в інституціональних пастках. На користь такого 

підходу свідчить досвід багатьох перехідних режимів, зокрема 

пострадянських, які обрали шлях шокових терапій в економіці та докорінну 

трансформацію сектору публічної політики. При цьому слід враховувати 

поточний стан і готовність діючих інститутів до конкретних реформ, 

цілеспрямовано готувати інституціональне середовище до змін, щоб 

запобігти негативним непередбачуваним наслідкам нововведень, які здатні 

породжувати нові інституціональні пастки. Приміром, стихійна лібералізація 

політики та економіки в Україні, Росії, Грузії, Вірменії, Молдові та багатьох 
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інших пострадянських країнах на початку 90-х років минулого століття 

призвела до появи суспільно неефективних неформальних інститутів, які в 

більшості випадків є ключовою перешкодою для повноцінного 

демократичного розвитку та економічного зростання цих суспільств і 

сьогодні.  

По-друге, в неоінституціоналізмі обґрунтовується порівняно більша 

роль держави в процесах суспільного розвитку, ніж в рамках неоліберальних 

доктрин. Як відомо, наприкінці 80-х років ХХ століття склався так званий 

«Вашингтонський консенсус», який ліг в основу неоліберальної політики 

Заходу, передусім в обличчі найбільших фінансових структур – Світового 

банку та Міжнародного валютного фонду, щодо економічної підтримки, 

насамперед, країн «третього світу». Принципами цієї політики, з-поміж 

інших, була лібералізація, приватизація та дерегуляція, які передбачали 

позбавлення держави більшості регулятивних функцій у суспільстві. Однак 

авторитетні критики «Вашингтонського консенсусу», зокрема Дж. Сакс та 

Дж. Стігліц, переконливо довели, що держава як головний суб’єкт створення 

правил політичної та економічної взаємодії в соціумі повинна виконувати 

низку важливих регулятивних функцій, оскільки, згідно зі свою специфікою, 

здатна робити це найбільш продуктивно. При цьому неефективність 

конкретного державного апарату не може бути аргументом на користь того, 

що держава неефективна в принципі. Неспроможність держави оптимально 

виконувати регулятивні повноваження – це проблема, яку необхідно 

вирішувати, а не підстава для того, щоб позбавляти державу цих 

повноважень. Самі по собі приватизація, дерегуляція чи інші заходи 

лібералізації не призводять до підвищення ефективності держави як системи 

організацій, що виступає головним агентом формальних інституціональних 

змін та реалізує офіційні механізми контролю за їх дотриманням. А так як 

загальнообов’язкові правила гри в соціальній, економічній та культурній 

сферах суспільства встановлюються політичними інститутами, то саме від 
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успіху політичних реформ значною мірою залежить ефективність 

цілеспрямованих інституціональних змін в інших сферах.  

Узагальнюючи неоінституціональну теорію інституціональних змін, 

можна виокремити такі основні чинники цього процесу. Засадничу роль в 

інституціональній динаміці відіграє розвиток системи знань і практичних 

навичок суспільства, від змісту яких залежить характер і ступінь розвитку 

людського капіталу в конкретній інституціональній системі; цей чинник 

визначає не лише спрямованість розвитку чи стабільність інститутів, а є їх 

змістовним атрибутом, котрий забезпечує той чи інший рівень 

продуктивності суспільства. Фундаментальні зміни у співвідношенні цін 

відображають продуктивний характер людської діяльності і виступають 

джерелом зміни стимулів діяльності. В широкому розумінні мова йде не про 

співвідношення ринкових цін на товар, а про те, що розвиток суспільного 

виробництва і технологій постійно змінює пропорції ресурсів діяльності, що 

призводить до змін у диспозиціях акторів та спричинює переоцінку ними 

своїх можливостей і альтернатив. Натомість зміни суб’єктивних преференцій 

пов’язані з ідеологічними, ментальними та когнітивними чинниками 

розвитку суспільства. Останні можуть зумовлюватися трансформаціями 

економічного характеру, але водночас будь-які виробничі зміни зазнають 

ідеологічної інтерпретації, яка формує остаточний вибір акторів та напрямок 

еволюції інститутів. В процесі інституціональних змін відображається як 

«логіка наслідків», що виявляється у формі максимізації вигоди, 

цілеспрямованого проектування інститутів, так і «логіка відповідності», 

котра передбачає в якості пріоритету орієнтацію на загальноприйняті 

інституціональні практики та колективні структури значень і цінностей. 

«Логіка наслідків» породжує адаптивну ефективність інститутів, яка 

заохочує практику експериментів для найбільш ефективної реакції на нові 

виклики і проблеми, тоді як «логіка відповідності» уніфікує інституціональну 

структуру, але водночас робить її більш соціально легітимною і стабільною.  

При цьому обидві стратегії індивідуальної та організаційної поведінки здатні 
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індукувати інституціональні зміни, однак саме «логіка відповідності» є 

джерелом ефекту залежності від пройденого шляху.  

Нові інститути виникають у вже існуючому інституціональному 

середовищі. Звідси випливає, що в умовах інкрементного процесу 

інституціональних змін діючі в суспільстві інститути завжди визначають 

рамки можливостей свого ж перетворення. Це дає підстави вважати 

неоінституціоналізм консервативною політичною теорією. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Структурний вимір інституціональної системи включає формальні, 

неформальні інститути та механізми контролю за дотриманням 

інституціональних правил. Всі компоненти перебувають у нерозривній 

єдності і спільно визначають набір обмежень діяльності політичних акторів. 

Трансформація кожного елементу порушує рівновагу всієї системи і 

детермінує поступову зміну решти складових, тому цілеспрямований 

інституціональний дизайн має здійснюватися з урахуванням особливостей і 

взаємозв’язку формальних правил, неформальних норм та рівня 

спроможності контрольних механізмів, насамперед держави, забезпечувати 

їх дотримання. 

Тлумачення інститутів як стійких правил координації діяльності 

індивідів, що відтворюються протягом тривалого часу і у великих масштабах, 

дає змогу суттєво розширити об’єкт інституціонального аналізу завдяки 

дослідженню неформальних інститутів. При цьому формальні і неформальні 

інститути відрізняються лише характером і ступенем прояву сутнісних ознак. 

Зокрема, формальні інститути втілені у чітких писаних правилах, офіційно 

закріплених політичною організацією, неформальні виражаються у більш 

гнучких неписаних нормах та умовностях, встановлених поза офіційно 

санкціонованими каналами. Санкції формальних інститутів виражені у 

конкретних механізмах політичної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності, функціонування яких гарантується передусім монополією 

держави на примус, тоді як санкції в межах неформальних інститутів 

найчастіше неявні, приховані, стосуються обмеженого кола осіб або втілені у 

неінституціоналізованих формах морально-політичній відповідальності. 

Формальні політичні інститути мають легітимну процедуру установлення та 

декларують досягнення більш оптимальних з точки зору суспільного блага 

цілей, їхня легітимність забезпечується консенсусом щодо базових 
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політичних правил і процедур в суспільстві; неформальні можуть як сприяти 

досягненню суспільно прийнятних цілей, так і слугувати інструментом 

забезпечення преференцій для вузького кола осіб, а способи їхнього 

конституювання не вимагають загальносуспільного консенсусу. Якщо поява 

формальних інститутів є продуктом свідомого і цілеспрямованого людського 

задуму, то неформальні найчастіше з’являються стихійно або ж 

закріплюються як випадкові наслідки цілеспрямованих дій.   

При визначенні характеру взаємодії формальних і неформальних 

інститутів недостатньо враховувати лише функціональну і дисфункціональну 

роль останніх. Використання в якості критеріїв цього взаємозв’язку ступеня 

збігу наслідків функціонування формальних і неформальних інститутів, а 

також міри ефективності формальних правил дозволяє виокремити чотири 

типи неформальних політичних інститутів: доповнюючі, акомодаційні, 

конкурентні та субститутивні.  

Дослідження контрольних механізмів за дотриманням 

інституціональних правил дозволяє стверджувати, що роль держави як 

головного механізму контролю за дотриманням інституціональних правил 

розглядається в неоінституціоналізмі крізь призму проблеми пошуку 

політичної ренти – обміну політичних вигод на економічні і навпаки, що 

завдає шкоди суспільним інтересам. При цьому, згідно з позицією 

неоінституціоналістів, формальні конституційні механізми як засоби 

вирішення вказаної проблеми є вторинними щодо неформальних, культурно 

детермінованих інститутів.  

Динамічний аспект інституціональної організації суспільства 

розкривається в неоінституціоналізмі передусім завдяки теорії 

інституціональних змін. Провідну роль в даному процесі відіграє розвиток 

системи знань у суспільстві, зокрема характер її зв’язку зі структурою 

стимулів суспільного виробництва. Безпосереднім рушієм інституціональних 

змін виступає поточна максимізуюча діяльність політичних та економічних 

організацій, яка забезпечує інкрементальну, тобто поступову, трансформацію 

інститутів. Ця діяльність носить як стратегічний, заснований на розрахунку і 

максимізації вигоди, так і конформний характер, зумовлений орієнтацією 

організаційних акторів на соціально легітимовані зразки поведінки та 

організаційної структури (інституціональний ізоморфізм). Конформний тип 

діяльності означає превалювання ролі інституціонального середовища над 

стратегією індивідуальної ефективності організацій. 

Дослідження структурних та функціональних аспектів 

інституціональної системи суспільства за допомогою методології 

неоінституціонального підходу дає змогу зробити ряд висновків. Основу 
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понятійного апарату вивчення цих явищ і процесів складають: концепт 

обмеженої раціональності, що є складовою всіх описаних поведінкових 

моделей і пояснює причину існування політичних інститутів; поняття «логіка 

наслідків» та «логіка відповідності», які описують різні виміри всіх значущих 

дій індивідів у суспільстві і водночас задають параметри інституціональної 

стабільності і трансформаційної динаміки. Логіка наслідків є атрибутом дії 

раціонального індивіда, орієнтованого на максимізуючу діяльність і 

стратегічний розрахунок. За допомогою цього концепту пояснюється 

рівноважна модель інституціональних змін, процес адаптивної ефективності, 

а також пропонується вирішення ряду політологічних і політичних проблем – 

від дизайну ефективних інститутів до легітимації інституціональних систем 

на основі сучасних теорій суспільного договору. Вказані поняття належать до 

калькуляційного підходу, який окреслює межі неоінституціоналізму 

раціонального вибору. Натомість культурний підхід, що позначає 

дослідницьку програму соціологічного неоінституціоналізму, звертається до 

процесів суб’єктивної інтерпретації інституціональних змін за допомогою 

перед-існуючих у свідомості ментальних конструкцій, або когнітивних карт, 

що зумовлюють недосконалість зворотного зв’язку та ускладнюють 

виправлення інституціональних помилок. В межах даної програми логіка 

відповідності, на відміну від логіки наслідків, вказує на стабільність і 

вкоріненість інститутів, акцентує на легітимності і соціальному конформізмі 

замість веберівської ефективності та раціональної калькуляції. Своєю 

чергою, концепт залежності від траєкторії пройденого шляху («історія має 

значення»), який породжує інституціональні пастки та є причиною стійкого 

існування як ефективних, так і неефективних інституціональних систем, за 

своїм змістом є спробою доповнити теорію інститутів темпоральним 

виміром, виявити тенденції функціонування інституціональних систем у часі. 

Вказана проблематика є об’єктом аналізу переважно історичного напряму 

неоінституціоналізму.  

Попри слабку інтегрованість неоінституціональних досліджень, 

концепції окремих представників даного підходу, насамперед Д. Норта, є 

прикладом використання ключових методологічних напрацювань різних 

напрямів нової інституціональної теорії для аналізу інституціональної сфери 

політичного життя. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота комплексно розкриває особливості методології 

неоінституціоналізму як міждисциплінарного підходу в сучасній політичній 

науці та окреслює його можливості в дослідженні актуальних політологічних 

проблем.  

Реалізація мети дослідження і виконання поставлених завдань 

дозволили зробити такі загальні висновки:  

1. Інституціональний підхід у політичній науці еволюціонував від 

традиційного до нового інституціоналізму. Основу традиційного 

інституціоналізму склали французький правовий інституціоналізм, 

інституціональні дослідження в політології та соціології в ХІХ – першій 

половині ХХ століття, а також американський інституціоналізм даного 

періоду. Особливість зміни підходів у межах інституціональної парадигми 

полягає в тому, що поява неоінституціоналізму зумовлена не внутрішнім 

розвитком «старого» інституціоналізму, а реакцією на біхевіоралізм і теорію 

раціонального вибору та інтеграцією міждисциплінарних досліджень у теорії 

організації, інституціональній економіці та когнітивній психології. 

Методологічними особливостями традиційного інституціоналізму є 

об’єктивізм, інституціонально-структурний детермінізм, легалізм, акцент на 

описі статичних політичних інститутів, методологічний колективізм. 

Натомість для нової інституціональної  теорії характерний конструктивізм, 

актор-центрований підхід, врахування ролі формальних і неформальних 

інститутів, зосередження на поясненні причин виникнення, існування та 

зміни інститутів, методологічний індивідуалізм. Традиційний 

інституціоналізм відрізняється превалюванням предмету над методом, тоді 

як неоінституціоналізм ідентифікується на основі переваги методу над 

предметом. 

В контексті особливостей розвитку методології політичної науки 

неоінституціоналізм виник як спроба подолання крайнощів методологічного 
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холізму та атомізму, відповідно об’єктивістського і редукціоністського 

підходів, соціологічного та економічного імперіалізму, а також дуалізму 

макро- і мікрорівня суспільної організації. Методологія холізму, що пояснює 

індивідуальне через суспільне, притаманна «старому» інституціоналізму, 

структурному функціоналізму, марксистському підходу і теоріям груп. 

Методологічний атомізм властивий біхевіоралізму і теорії раціонального 

вибору. Холізм трактує суспільно-політичні структури як незалежні 

утворення, що детермінують індивідуальну поведінку, атомізм зводить 

суспільство загалом та суспільні інститути до суми окремих індивідуальних 

воль. Обґрунтування нередукованості інститутів до суми преференцій та 

специфічних індивідуальних очікувань з паралельним поясненням ролі 

колективної діяльності індивідів у процесі створення і трансформації 

інститутів є методологічною основою неоінституціонального підходу.  

2. В основі нової інституціональної теорії лежить комплексний 

набір методологічних принципів, особливості якого зумовлені 

міждисциплінарним характером неоінституціоналізму. Принцип 

методологічного індивідуалізму передбачає пояснення суспільних феноменів 

у термінах індивідуальної поведінки, але не є тотожним індивідуалістичному 

редукціонізму. Звернення до цього принципу вимагає врахування основних 

поведінкових гіпотез економічної теорії, соціології та когнітивної психології, 

в рамках яких формувалася методологія неоінституціоналізму. Такі гіпотези 

операціоналізовані в наукових моделях людини – економічної, соціологічної 

та психологічної відповідно. Поведінкова модель «економічної людини» 

спирається на припущення про стратегічну дію раціонального індивіда, який 

максимізує функцію власної корисності, використовуючи інститути як 

засоби для ефективного досягнення своїх цілей. Самі індивідуальні цілі в 

даній моделі є чітко визначеними і стійкими, але екзогенними щодо аналізу. 

Для соціологічної та психологічної моделей індивідуальні цілі і мотиви 

поведінки є не заданими, а сформованими під впливом соціокультурних та 

когнітивних і ментальних чинників. В першому випадку інститути є 
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інструментом раціонального розрахунку, в двох інших – орієнтирами 

соціально прийнятної дії і чинниками формування індивідуальної мотивації. 

Третім принципом неоінституціоналізму, який логічно слідує з 

методологічного індивідуалізму та вказаних моделей поведінки, є розуміння 

діяльності як обміну. Цей принцип дозволяє розглядати політику за 

аналогією з економічним ринком, заперечуючи існування колективних 

інтересів, які існують автономно від інтересів конкретних індивідів. 

Водночас результатом соціального обміну є формування інститутів, 

наділених властивостями емерджентності, або специфічних ознак, які не 

виводяться з особливостей індивідів, що беруть участь в обміні.  

Розкриття змісту основних понять неоінституціоналізму – обмеженої 

раціональності та опортунізму – дозволяє проаналізувати спосіб 

теоретичного обґрунтування сутності інститутів. Обмежена раціональність є 

ключовою поведінковою гіпотезою нової інституціональної теорії і має два 

виміри: обмеженість когнітивних здібностей людини, яка полягає у 

недосконалості способів переробки інформації та суб’єктивній інтерпретації 

суспільно-політичної реальності; обмеженість раціонального вибору 

соціально-політичним контекстом, в якому перебувають індивіди. 

Опортунізм ґрунтується на припущені про сильну ступінь слідування 

індивідів своїм інтересам. В умовах обмеженої раціональності та 

опортуністичної поведінки, наявність яких потребує додаткових витрат на 

пошук необхідної інформації та контролю за дотриманням правил, 

безперешкодна соціальна взаємодія є неможливою. Інститути як правила гри, 

або усталені структури значень і ресурсів, генерують загальні для всіх 

учасників соціального обміну зразки поведінки і тим самим уможливлюють 

соціальну взаємодію та дозволяють зменшити транзакційні витрати завдяки 

покращенню координації колективної діяльності. Крім того, інститути 

обмежують набір альтернатив вибору для політичних акторів, усуваючи 

невизначеність і визначаючи структуру стимулів у процесі взаємодії між 

ними. 
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3. В межах неоінституціонального підходу найчастіше 

виокремлюють три основних напрями – неоінституціоналізм раціонального 

вибору, соціологічний та історичний неоінституціоналізм. Методологічною 

основою розмежування цих напрямів виступає «калькуляційний» (відповідає 

«економічній людині» та головному атрибуту її дії – логіці наслідків) і 

«культурний» (соціологічна та психологічна моделі людини і логіка 

відповідності) підхід. Неоінституціоналізм раціонального вибору заснований 

на калькуляційному підході, соціологічний – на культурному, тоді як 

історичний напрям поєднує обидва підходи. Прибічники калькуляційного 

підходу виходять з тих аспектів людської поведінки, які мають 

інструментальний характер і ґрунтуються на стратегічному розрахунку. 

Натомість в рамках «культурного підходу» підкреслюється ступінь, в якій 

поведінка не є повністю стратегічною, однак постає обмеженою світоглядом 

людини. В першому випадку інститути є лише засобами, які покликані 

максимально ефективно реалізувати цілі раціональних акторів, у другому - 

забезпечують моральні і когнітивні шаблони для інтерпретації дії. Умовне 

розрізнення «інститутів-засобів» та «інститутів-цілей» в рамках зазначених 

підходів зумовлене ціннісно-ідеологічними причинами, науковою 

спеціалізацією, зверненням до двох фундаментальних вимірів дії – 

стратегічно-раціонального та ціннісно-кульутрного, а також розмежуванням 

цілеспрямованого інституціонального дизайну та спонтанним формуванням 

інституціонального порядку. Вказані підходи не протиставляються, а є 

взаємодоповнюючими у вирішенні основних проблем нової 

інституціональної теорії.    

4. Основними елементами інституціональної структури суспільства 

є формальні, неформальні  інститути та механізми контролю за дотриманням 

інституціональних правил. Всі зазначені компоненти перебувають у 

нерозривній єдності, спільно визначаючи набір обмежень для політичних 

акторів. Зміна одного елементу порушує рівновагу всієї системи і спричинює 

поступову зміну решти складових, внаслідок чого цілеспрямований 
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інституціональний дизайн має здійснюватися з урахуванням особливостей 

формальних правил, неформальних норм та спроможності механізмів 

контролю, насамперед, держави забезпечувати їх дотримання. Зв’язок між 

формальними та неформальними інститутами не вичерпується 

функціональною та дисфункціональною роллю останніх, а потребує 

врахування доповнюючих, акомодаційних, конкурентних та субститутивних 

(заміщувальних) неформальних інститутів. Тісний взаємозв’язок елементів 

інституціональної структури є головним чинником інституціональної 

стабільності та інкрементального характеру інституціональних змін. 

Основними факторами динаміки суспільно-політичних інститутів є 

максимізуючі стратегії організацій, адаптивна ефективність, інертність 

неформальних норм і традицій, зростаюча віддача інститутів та залежність 

поточного вибору від траєкторії пройденого шляху.  

Аналіз теорії інституціональних змін крізь призму калькуляційного та 

культурного підходів неоінституціоналізму дозволяє зробити висновок, що 

вихідні методологічні засновки нового інституціонального підходу 

перебувають у діапазоні від поведінкової моделі «економічної людини» до 

«соціологічної людини», а наукові інструменти аналізу варіюються від 

дедуктивних (неоінституціоналізм раціонального вибору) до індуктивних 

(історичний неоінституціоналізм) методів, від моделей з більшим 

прогностичним, але менш чутливим до верифікації потенціалом, до 

методологічних конструкцій з високою пояснювальною спроможністю, 

котрі, втім, більшою мірою придатні для релевантного пояснення, а не 

прогнозування інституціональних суспільно-політичних трансформацій.  
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