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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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.     

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. 
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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;  

- 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 
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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.    

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 

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; 
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- 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). 

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 196 сторінок, список використаних джерел налічує 210 

найменувань на16 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

зазначається його зв'язок з науковими програмами, визначаються об’єкт, 

предмет, мета і завдання дослідження, обґрунтовуються наукова новизна і 

практичне значення роботи, окреслюються рівень апробації її результатів та 

структура. 

У першому розділі «Еволюція інституціональної парадигми та 

методологічні передумови виникнення неоінституціоналізму в 

політичній науці» проаналізовано ступінь наукової розробленості проблеми, 
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простежено розвиток інституціональних ідей від класичного до нового 

інституціоналізму, здійснено їх порівняльний аналіз, виявлено 

фундаментальні тенденції методологічного розвитку політичної науки, на 

основі яких відбувалася зміна панівних політологічних теорій та які 

зумовили появу неоінституціонального підходу.  

Зазначається, що інституціональний підхід є однією з найдавніших 

теоретичних традицій у політичній науці і представлений двома основними 

різновидами – «старим» і новим інституціоналізмом, відмінності між якими 

мають історично зумовлений характер. До «старого» (традиційного, 

класичного) інституціоналізму належать французький правовий 

інституціоналізм (М. Оріу, Ж. Ренар), численні інституціональні дослідження 

представників політичної та соціологічної думки ХІХ – першої половини ХХ 

століття (Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, М. Дюверже, К. Фрідріх), а також 

американський інституціоналізм цього ж періоду (Т. Веблен, Дж. Комонс, У. 

Мітчел). Спільними ознаками даного підходу є об’єктивізм (розуміння 

інститутів як об’єктивно існуючих, незалежних утворень, як «речей»), 

інституціонально-структурний детермінізм у розумінні політичної 

реальності, легалізм (орієнтованість на вивчення формальних, офіційно 

закріплених інститутів), акцент на описі статичних політичних інститутів. 

Головним атрибутом класичного інституціоналізму є методологічний холізм, 

тобто наголос на первинності інституціонального щодо індивідуального, 

пояснення індивідуальних дій виключно через соціальні інститути, які 

детермінують поведінку індивідів. Ця методологічна установка потрапила до 

політичної науки внаслідок «соціологічного імперіалізму» – процесу 

поширення аналітичного інструментарію соціології на інші наукові 

дисципліни.  

Вказано, що недоліки «старого» інституціоналізму, зокрема 

неспроможність пояснити і спрогнозувати значну частину реальних подій 

суспільно-політичного життя, ігнорування індивідуального чинника та 

нехтування аспектом політичної динаміки, призвели 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, 

тому значення інститутів практично не враховувалося ні в якості реальних 

чинників політичного процесу, ні у вигляді пояснювальних змінних аналізу. 

Біхевіоралістична революція та зростання популярності теорії раціонального 

вибору у політології ознаменували утвердження «економічного 

імперіалізму», головною рисою якого є методологічний атомізм, тобто 

інтерпретація суспільно-політичних феноменів у термінах індивідуальної 

поведінки. Поширенню індивідуалістичної перспективи сприяли як процеси 

демократизації та лібералізації політичних систем, що супроводжувалися 

емансипацією індивіда, так і епістемологічні зміни в методології суспільних 

наук, зокрема інтенсивне розповсюдження ідей логічного позитивізму. 
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Доводиться, що внаслідок методологічної експансії соціології та 

економічної теорії в політичній науці сформувався ряд основних теорій, одні 

з яких виключали автономну роль індивідуального чинника (теорія груп, 

неомарксизм, структурний функціоналізм), вивчаючи групові і структурні 

соціальні цілісності, тоді як інші відмовлялися розглядати детермінуючу роль 

колективних структур для індивідуальної поведінки (біхевіоралізм, теорія 

раціонального вибору), пояснюючи суспільне ціле як механічну сукупність 

індивідів. При цьому обидва підходи однаково не враховували 

інституціонально-організаційні форми колективної діяльності як автономні 

чинники політичних процесів.  

Виявлено, що подолання дуалізму суспільного та індивідуального, 

макро- та мікрорівня суспільства, посиленого поглибленням спеціалізації 

наук, викликало об’єктивну необхідність міждисциплінарних досліджень. Як 

наслідок, в соціології з’явилася індивідуалістична теорія соціального обміну, 

в економічній теорії поширився інституціональний підхід, теорія організації 

в політичній та соціологічній науці багато в чому спиралася на дослідження у 

сфері когнітивної психології тощо. Саме результати досліджень у цих 

міждисциплінарних сферах заклали методологічну основу для 

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. Вказані проблеми становлять предмет неоінституціонального 

підходу (Дж. Марч, Й. Олсен, Д. Норт, П. Хол, Е. Іммергут, С. Стейнмо, П. 

ДіМаджіо, У. Пауел та ін.), який, попри часті порівняння зі старим 

інституціоналізмом, не можна вважати продуктом внутрішнього розвитку 

традиційної версії інституціоналізму.  

Виявлено, що основними ознаками, які відрізняють новий 

інституціоналізм від старого, є зміщення акценту від дослідження 

формальних структур до вивчення інституціональних полів, сукупності норм 

і цінностей, наголос на соціокультурній зумовленості 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. Якщо 

старий інституціоналізм описує структуру і функціонування формальних 

інститутів, то новий зосереджується на тому, як інститути відтворюються в 

закономірностях реальної поведінки індивідів та організацій. Якщо основою 

старого інституціоналізму є методологічний холізм, то неоінституціоналізм 

базується на принципові методологічного атомізму. Відтак, стара і нова 

версія інституціональної парадигми відрізняються як за предметом, так і за 

методом дослідження.  

Аналіз етапів еволюції інституціональної парадигми та методологічних 

передумов становлення нового інституціонального підходу дає змогу 
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стверджувати, що неоінституціональні дослідження не лише повернули у 

фокус уваги політології формальні інститути, але завдяки 

міждисциплінарному характеру підходу значно розширили об’єкт аналізу за 

рахунок неформальних норм, культурних цінностей, колективних 

ідентичностей тощо. Занадто широкий об’єкт теорії породжує проблему 

чіткого визначення неоінституціоналізму відповідно до специфіки 

досліджуваних процесів і явищ, тому вказану теорію доречно ідентифікувати 

як методологію дослідження, що дає змогу використовувати певний набір 

принципів, понять та ідей для вивчення багатоманітних інституціональних 

форм.  

Другий розділ «Методологічні принципи та поняття 

неоінституціоналізму» присвячено аналізу фундаментальних 

методологічних засновків неоінституціональної теорії, а також розкриттю 

змісту базових понять, за допомогою яких неоінституціоналісти експлікують 

сутність і призначення суспільно-політичних інститутів.  

Стверджується, що попри формування неоінституціоналізму як реакції 

на біхевіоралізм, опора на ліберальну перспективу вимагає від представників 

цього підходу не відмовитися від постулатів поведінкової теорії, а розпочати 

з них аналіз інститутів. Відтак, методологічні засади нового 

інституціоналізму є поєднанням досить неоднорідних поведінкових гіпотез, з 

одного боку, та власне інституціональної перспективи, з іншого. 

Доведено, що поведінкові постулати неоінституціонального підходу 

спираються не лише на модель «економічної людини», як часто вважають 

дослідники, а й значною мірою на соціологічну та психологічну моделі. 

Переважне звернення до тієї чи іншої з них слугує маркером для 

розмежування основних напрямів неоінституціоналізму.   

Наголошено, що оскільки суспільство складається з індивідів (принцип 

методологічного індивідуалізму), обмежена раціональність (властивість 

«соціологічної» та «психологічної» поведінкових моделей) та опортунізм 

(ознака, що випливає із передумови максимізації власного інтересу, і 

належить «економічній людині») яких спричинюють невизначеність і 

непередбачуваність міжіндивідуальної взаємодії, соціальний обмін (принцип 

розуміння діяльності як обміну) здійснюється зі значними витратами на 

пошук необхідної інформації та 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 й уможливлюють соціальну взаємодію як таку. 

На основі аналізу основних ознак суспільно-політичних інститутів у 

межах неоінституціонального підходу зроблено узагальнення, згідно з яким 

інститути обмежують набір альтернатив вибору для політичних акторів, 

водночас усуваючи невизначеність і визначаючи структуру стимулів у 

процесі взаємодії між ними. За допомогою інститутів індивіди і соціальні 

групи досягають цілей своєї діяльності, однак якою б не була мотивація 

акторів – егоїстичною, що передбачає інструментальну роль інститутів, чи 
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неегоїстичною, що спирається на слідування правилам через їх легітимність 

у спільноті, - це ніяк не впливає на призначення інститутів бути умовою 

можливості взаємодії та надавати індивідуальній дії соціально релевантного 

значення. Тобто сутність інститутів не пов’язана з ціннісним виміром 

мотивації акторів, а 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, звертається 

увага на те, що інститути відрізняються стійкістю перед специфічними 

перевагами та очікуваннями індивідів і перед мінливими зовнішніми 

умовами, а їх функції забезпечувати соціальну координацію та досягнення 

колективних цілей дають змогу розглядати «правила гри» як суспільні блага 

та форму соціального капіталу. 

Наголошується, що як «правила гри», інститути відмежовуються в 

неоінституціоналізмі від організацій як «гравців». Правила створюють 

обмежувальні рамки діяльності гравців, а ті, своєю чергою, виступають 

агентами інституціональних змін. Жоден з елементів не є визначальним, не 

передує іншому і не виводиться з іншого, звідки слідує, що 

неоінституціоналізм відмовляється від класичного в суспільних науках 

протиставлення структури і дії.  

На підставі аналізу сутнісних характеристик інститутів зроблено 

висновок, що інститути відіграють автономну роль у визначенні результатів 

політичного процесу та мають властивості, які не можна звести до суми 

властивостей окремих індивідів (ефект емерджентності). Відтак 

методологічний індивідуалізм не означає індивідуалістичного редукціонізму. 

Доведено, що прихильність неоінституціонального підходу цьому принципу 

значною мірою зумовлена не стільки його пояснювальним потенціалом, 

скільки відданістю ліберальній традиції в політичній думці.   

У третьому розділі «Порівняльний аналіз основних напрямів 

неоінституціоналізму» розкрито спільні та відмінні риси окремих течій 

неоінституціонального підходу в політичній науці, досліджено особливості 

кожного напряму під кутом зору способів вирішення ключових проблем 

інституціонального аналізу. 

З’ясовано, що в межах неоінституціонального підходу дослідники 

виокремлюють низку окремих напрямів і концепцій, однак найбільше 

досліджень присвячено трьом напрямам – неоінституціоналізму 

раціонального вибору, соціологічному та історичному неоінституціоналізму. 

Методологічною основою поділу 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 



9 
 

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. 

Аналіз наукових праць зарубіжних авторів показав, що кожен із 

напрямів по-різному відповідає на ключові питання інституціонального 

аналізу, а саме: як пояснити зв’язок між інститутами та індивідуальною 

поведінкою і як тлумачити процес виникнення інститутів та 

інституціональних змін. Відповідаючи на перше питання, представники 

неоінституціоналізму раціонального вибору наголошують на стратегічній 

інструментальній поведінці політичних акторів, які створюють ефективні 

інститути для зменшення рівня невизначеності соціальних взаємодій, що дає 

змогу мінімізувати транзакційні витрати і отримати більше сукупних вигод 

для суспільства. 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. Історичний неоінституціоналізм у цьому питанні 

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 раціональному 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. Навпаки, відштовхуючись 

від 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.  

На основі вивчення змістовних аспектів калькуляційного та 

культурного підходів у межах неоінституціоналізму виокремлено 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 
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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, стверджується, що калькуляційний і 

культурний підходи не протиставляються один одному, а доповнюють один 

одного різними вимірами суспільного буття, розширюючи об’єкт 

інституціональної теорії далеко за межі формальних нормативних та 

організаційних структур. 

У четвертому розділі «Теорія інституціональної структури та 

інституціональної динаміки в неоінституціоналізмі» проаналізовано 

структурні складові інституціональної системи суспільства, досліджено 

особливості неоінституціонального підходу до вивчення процесів 

інституціональних змін крізь призму застосування методологічного 

інструментарію калькуляційного та культурного напрямів 

неоінституціоналізму.  

Вказано, що інституціональну структуру суспільства складають 

формальні, неформальні інститути та механізми контролю за дотриманням 

інституціональних правил. Всі компоненти структури перебувають у 

нерозривній єдності і спільно визначають набір обмежень діяльності 

політичних акторів. Трансформація кожного елемента 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. 

Доводиться, що формальні й неформальні інститути відрізняються 

лише за ступенем прояву ключових ознак суспільно-політичних інститутів як 

таких. Формальні інститути втілені у чітких писаних правилах, офіційно 

закріплених політичною організацією, неформальні виражаються у більш 

гнучких неписаних нормах та умовностях, легітимованих 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 

морально-політичній відповідальності. Формальні політичні інститути мають 

універсальний характер і декларують досягнення спільних цілей та 

загального блага, їхня легітимність забезпечується консенсусом щодо 

базових політичних правил і процедур в суспільстві; неформальні можуть 

бути як інструментом вигоди для більшості членів спільноти, так і 

преференцій для вузького кола осіб. Якщо поява формальних інститутів є 

продуктом свідомого і цілеспрямованого людського задуму, то неформальні 
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найчастіше з’являються стихійно або ж закріплюються як випадкові наслідки 

цілеспрямованих дій.   

Підкреслюється, що при визначенні характеру взаємодії формальних і 

неформальних інститутів недостатньо враховувати лише функціональну і 

дисфункціональну роль останніх. Використання як критеріїв цього 

взаємозв’язку ступеня збігу наслідків функціонування формальних і 

неформальних інститутів, а також міри ефективності формальних правил дає 

змогу виокремити чотири типи неформальних політичних інститутів: 

доповнюючі, акомодаційні, конкурентні та субститутивні.  

Дослідження контрольних механізмів за дотриманням 

інституціональних правил дає змогу 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 головним чином 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. 

Доведено, що неоінституціональна теорія інституціональних змін 

поєднує методологічні концепти різних версій і підходів 

неоінституціоналізму. Зокрема, такі поняття, як максимізуюча діяльність 

організацій, стратегічна дія, логіка наслідків, адаптивна ефективність, 

рівноважна модель інституціональних змін, належать до калькуляційного 

підходу, передусім до неоінституціоналізму раціонального вибору. 

Звернення до процесів суб’єктивної інтерпретації інституціональних змін за 

допомогою «перед-існуючих у свідомості ментальних конструкцій» (Д. 

Норт), або когнітивних карт, що зумовлюють недосконалість зворотного 

зв’язку та ускладнюють виправлення інституціональних помилок – ознаки 

культурного підходу (соціологічний неоінституціоналізм). Водночас  

концепт залежності від траєкторії пройденого шляху («історія має 

значення»), який породжує інституціональні пастки та є причиною стійкого 
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існування як ефективних, так і неефективних інституціональних систем, за 

своєю суттю є спробою доповнити неокласичну теорію інститутів 

темпоральним виміром, яким нехтували представники традиційного 

інституціоналізму. В цьому сенсі неоінституціоналізму загалом властивий 

більший акцент на процедурних аспектах політики й економіки, проблемах 

функціонування інститутів, а не описі їх структурних властивостей.  

 

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 дали 

змогу 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 

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 
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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 межах 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 

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 дає змогу 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 опортуністичної поведінки – дає змогу 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, у 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 



14 
 

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 дають змогу 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. 

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) підходи. 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 межах «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 межах 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 спонтанного формування інституціонального порядку. Вказані 

підходи не протиставляються, а є взаємодоповнюючими у вирішенні 

основних проблем нової інституціональної теорії.    

4. Основними елементами інституціональної структури суспільства 

є формальні і неформальні  інститути та механізми контролю за дотриманням 

інституціональних правил. Зазначені компоненти перебувають у нерозривній 

єдності, спільно визначаючи набір обмежень для політичних акторів. Зміна 

одного елемента порушує рівновагу всієї системи і спричинює поступову 

зміну решти складових, внаслідок чого цілеспрямований 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, 
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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 дає змогу зробити висновок, що 

вихідні методологічні засновки нового інституціонального підходу 

перебувають у діапазоні від поведінкової моделі «економічної людини» до 

«соціологічної людини», а наукові інструменти аналізу варіюють 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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АНОТАЦІЯ 

 

Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального підходу в 

сучасній політичній науці – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 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. Доведено, що 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, а також інтеграцією міждисциплінарних досліджень у теорії 

організації, інституціональній економіці та когнітивній психології.  

Здійснено комплексне узагальнення теоретичних напрацювань 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо методології неоінституціоналізму та 

запропоновано авторське трактування поняття «неоінституціональний 

підхід», який визначено як міждисциплінарний методологічний підхід, що 

поєднує інтегровані поведінкові засновки соціальних наук зі стійкими до 

індивідуальних преференцій та очікувань структурами, втіленими у 

політичних правилах взаємодії.   

Проведено порівняльний аналіз основних напрямів 

неоінституціонального підходу, визначено їх евристичний потенціал у 

вирішенні основних проблем інституціонального аналізу. З’ясовано, що 

умовне розрізнення «інститутів-засобів» та «інститутів-цілей» у межах 

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 спонтанного формування 

інституціонального порядку. Доведено, що вказані підходи не 

протиставляються, а доповнюють один одного у вирішенні основних 

проблем нової інституціональної теорії.    

 

Ключові слова: інституціоналізм, неоінституціоналізм, інститути, 

неформальні інститути, обмежена раціональність, опортуністична поведінка.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бульдович П.В. Методология неоинституционального подхода в 

современной политической науке - Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.01. – теория и история политической науки. - 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию методологии 

неоинституционального подхода в современной политической науке. 

Доказано, что особенность изменения подходов в рамках институциональной 

парадигмы состоит в том, что появление неоинституционализма обусловлено 

не внутренним развитием «старого» институционализма, а реакцией на 

бихевиорализм и теорию рационального выбора и интеграцией 

междисциплинарных исследований в теории организации, 

институциональной экономике и когнитивной психологии. 

Осуществлено комплексное обобщение теоретических наработок 

отечественных и зарубежных ученых по методологии неоинституционализма 

и предложено авторское определение понятия «неоинституциональный 

подход», который определен как междисциплинарный методологический 

подход, который сочетает интегрированные поведенческие предпосылки 

социальных наук с устойчивыми к индивидуальным преференциям и 

ожиданиям структурами, воплощенными в политических правилах 

взаимодействия. 

Проведен сравнительный анализ основных направлений 

неоинституционального подхода, определен их эвристический потенциал в 

решении основных проблем институционального анализа. Доказано, что 

условное различение «институтов-средств» и «институтов-целей» в рамках 

указанных подходов обусловлено ценностно-идеологическими причинами, 

научной специализацией, обращением к двум фундаментальным измерениям 

действия – стратегически-рационального и ценностно-кульутрного, а также 

различием между целенаправленным институциональным дизайном и 

спонтанным формированием институционального порядка. Обосновано, что 

указанные подходы не противопоставляются, а являются 

взаимодополняющими в решении основных проблем новой 

институциональной теории. 

 

Ключевые слова: институционализм, неоинституционализм, 

институты, неформальные институты, ограниченная рациональность, 

оппортунистическое поведение. 
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ANOTATION 

 

Buldovych P.V. Methodology of neoinstitutional approach in modern 

political science - Manuscript. 

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. 

The dissertation is devoted to research of methodology of neoinstitutional 

approach in modern political science. It is proved that the peculiarity of changing 

approaches within the institutional paradigm is that the emergence of neo-

institutionalism is due not to the internal development of "old" institutionalism, but 

to the reaction to behavioralism and the theory of rational choice and the 

integration of interdisciplinary research in the theory of organization, institutional 

economy and cognitive psychology. It is proved that the peculiarity of changing 

approaches within the institutional paradigm is that the emergence of neo-

institutionalism is due not to the internal development of "old" institutionalism, but 

to the reaction to behavioralism and the theory of rational choice and the 

integration of interdisciplinary research in the theory of organization, institutional 

economy and cognitive psychology. 

The complex set of methodological principles of neo-institutionalism 

(methodological individualism, multi-component human model, understanding of 

activities as social and market exchange) was developed for the first time, on the 

basis of which the basic concepts (limited rationality and opportunistic behavior), 

directions and approaches of new institutionalism are analyzed (the "calculative" 

approach corresponds to models of "economic man", "cultural" approach is based 

on the model of "sociological man"). 

A comprehensive synthesis of theoretical developments of domestic and 

foreign scientists on the methodology of neo-institutionalism was made and the 

author's interpretation of the notion of "neoinstitutional approach", which is 

defined as an interdisciplinary methodological approach, which combines the 

integrated behavioral foundations of social sciences with persistent individual 

preferences and expectations with the structures embodied in political rules of 

interaction, is proposed.  

In addition, the criteria for distinguishing between formal and informal 

institutions have been further elaborated and supplemented, in particular, as a 

criterion, the way of securing the rules, the form and the subject of sanctions for 

their violation, the level of universality and compulsory nature, as well as the 

nature of their creation (purposeful or spontaneous) are identified. Besides, instead 

of excluding cultural factors from institutional analysis, it is proposed to separate 

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

specified within the framework of the neoinstitutional approach, in particular, for 

explaining institutional changes, concepts of adaptive efficiency, institutional traps, 

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

The general conclusion is drawn that methodological foundations of the new 

institutional approach range from the behavioral model of the "economic man" to 

the "sociological man", while the scientific instruments of analysis vary from 

deductive (neoinstitutionalism of rational choice) to inductive (historical 

neoinstitutionalism) methods, from models with a larger prognostic, but less 

sensitive for verification potential, to methodological constructions with high 

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

but not for forecasting institutional socio-political transformations. 

 

Key words: institutionalism, neo-institutionalism, institutions, informal 

institutions, limited rationality, opportunistic behavior. 


