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Колєсніченко А. С. Інституціональний підхід у системі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів 
електроенергетичного ринку

У статті проаналізовано поняття інститутів з позиції еволюції підходів до цієї економічної категорії. Спираючись на тезис, що зв’язки між учасни-
ками ринку електричної енергії мають нелінійний характер (що обумовлено використанням численних транзакцій та інфраструктурних елемен-
тів як інструментів взаємодії суб’єктів), висвітлено роль, яку виконують інститути, виступаючи основоположними факторами функціонування 
ринку електричної енергії як інтегрованої економічної системи в довгостроковій перспективі. Визначено залежність ефективності формування 
взаємовідносин суб'єктів від упорядкованості та урегульованості інституціональної структури енергоринку. Обґрунтовано доцільність вико-
ристання інституціональної теорії в галузі державного регулювання, що дозволяє комплексно розглядати весь спектр можливостей побудови 
механізму взаємодії суб’єктів ринку електричної енергії. Доведено, що представлення системи взаємовідносин учасників енергоринку в контексті 
інституціонального підходу не лише відтворює наукову сутність, але й має практичне значення для організації його ефективного регулювання. 
Ключові слова: інституціональний підхід, державне регулювання, електроенергетичний ринок, суб’єкти електроенергетичного ринку, взаємо-
відносини суб’єктів ринку електричної енергії.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 14. 
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Колесниченко А. С. Институциональный подход в системе  

государственного регулирования взаимоотношений субъектов 
электроэнергетического рынка

В статье проанализировано понятие институтов с позиции эволю-
ции подходов к этой экономической категории. Опираясь на тезис 
о том, что связи между участниками рынка электрической энергии 
имеют нелинейной характер (что обусловлено использованием мно-
гочисленных транзакций и инфраструктурных элементов в качестве 
инструментов взаимодействия субъектов), обозначена роль, кото-
рую выполняют институты, выступая основными факторами функ-
ционирования рынка электрической энергии как интегрированной 
экономической системы в долгосрочной перспективе. Определена за-
висимость эффективности формирования взаимоотношений субъек-
тов от упорядоченности и урегулированности институциональной 
структуры электроэнергетического рынка. Обоснована целесообраз-
ность использования институциональной теории в области государ-
ственного регулирования, что позволяет комплексно рассматривать 
весь спектр возможностей построения механизма взаимодействия 
субъектов рынка электрической энергии. Доказано, что представле-
ние системы взаимоотношений участников электроэнергетического 
рынка в контексте институционального подхода не только отража-
ет научную сущность, но и имеет практическое значение для органи-
зации его эффективного регулирования.
Ключевые слова: институциональный подход, государственное регу-
лирование, электроэнергетический рынок, субъекты электроэнерге-
тического рынка, взаимоотношения субъектов рынка электрической 
энергии.
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The article analyzes the notion of institutions from the standpoint of evolu-
tion of approaches to this economic category. By relying on the thesis that 
relations between participants of the electricity market have the non-linear 
nature (due to the use of multiple transactions and infrastructural elements 
as tools of interaction of actors), the role of institutions has been outlined, 
providing the main factors of functioning of the electricity market as an in-
tegrated economic system in the long term perspective. The dependence of 
efficiency of the formation of relations of actors from the orderliness and 
regulatedness of the institutional structure of the electricity market has been 
determined. Expedience of use of the institutional theory in the field of the 
State regulation has been substantiated that allows to comprehensively ex-
amine the full range of options for building the mechanism for interaction of 
actors of the electricity market. It has been proved that setting the system of 
relations of participants of electricity market in the context of the institutional 
approach not only reflects the scientific essence, but also has practical value 
for its efficient regulating.
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Сучасна картина перебігу подій, які обумовлю-
ють підготовчий етап впровадження нової мо-
делі ринку електричної енергії в Україні, демон-

струє недостатній рівень розвиненості організаційно-
методичного підґрунтя, непрозорість економіко-пра-
вових рішень апарату регулювання, низьку дієвість 
залучених інструментів і механізмів для цілей адаптова-
ності інституціональної парадигми державного впливу 

у практичну площину функціонування енергоринку. Су-
купно це свідчить про актуальність подальшого дослі-
дження синергетичного ефекту для системи державно-
го регулювання від комплексної дії інституціональних 
трансформацій. 

План реформування національної електроенерге-
тики, зокрема, як і багатьох сусідніх країн, серед яких 
Росія [12, с. 111–112], орієнтований на становлення у га-
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лузі конкурентних відносин, спрямованих на лібераліза-
цію ринку і в результаті на побудову сприятливих умов 
для залучення інвестицій, необхідних для формування 
стійкої та надійної системи енергозабезпечення, здатної 
відповідати сучасним викликам гарантування енерге-
тичної безпеки.

Фактичні інвестиції в магістральні (міждержавні) 
мережі у 2015 р. згідно з інвестиційними програмами ДП 
«НЕК «Укренерго» склали 3 893 млн грн, що складає мен-
ше 50% від запланованої величини. У розрізі інвестицій в 
розподільчі мережі відхилення фактичних даних за цим 
показником від плану дорівнює 58% [1, с. 164]. Зростаю-
чий тренд щодо зміни обсягів недофінансування як ма-
гістральних і розподільних мереж, так і недовиконання 
інвестиційних програм ДП «НАЕК «Енергоатом», ТЕЦ 
(рис. 1 а), б) сигналізують про погіршення ситуації в ін-
вестиційному полі й необхідність залучення відповідних 
важелів для вирішення накопичених проблем.

сучасних умовах розвитку соціально-економічних від-
носин. Однак, значна кількість питань, пов’язаних з 
дослідженням теоретичних і практичних аспектів ви-
користання інституціоналізму в контексті державного 
регулювання процесів енергоринку, залишається не-
розкритими у повній мірі та недоведеними у науковому 
середовищі. 

Метою статті виступає аналіз деяких аспектів тео-
ретико-методичного інструментарію інституціональної 
теорії та обґрунтування ефективності застосування ін-
ституціонального підходу у системі державного регу-
лювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної 
енергії в умовах реформування.

Історія відіграє визначальну роль в контексті засто-
сування інституціонального підходу до розуміння 
соціально-економічних процесів розвитку держави. 

Це обумовлено нероздільністю взаємозв’язків минулих, 
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Рис. 1а), б). планові та фактичні обсяги фінансування інвестиційних програм Дп «НАЕК «Енергоатом» та тЕЦ,  
відповідно [1, с. 185]

Побудова конкурентного ринку та організація ін-
вестиційної привабливості пов’язана зі зміною принципів 
взаємодії інститутів, які обумовлюють соціально-еко-
номічні та організаційно-правові зв’язки між учасниками.

Протягом останніх десятиліть у зарубіжних і віт-
чизняних дослідників підвищується інтерес до інститу-
ціонального аналізу. Одними з найвідоміших представ-
ників в галузі вивчення теорії, інституціоналізму стали: 
У. Артур [2], О. Аузан [3], В. Дементьєв [7], Я. Кузьмінов 
[9], В. Полтерович [10], Р. Ріхтер [14], В. Тамбовцев [13], 
Е. Фуруботн [14] та ін. Окремі аспекти дослідження ін-
ституціонального забезпечення ринку електроенергії 
висвітлено в роботах: Ю. Гарячої [5], В. Дерзського [6],  
Т. Зеленюк [8], С. Пономарьова [11] та ін. Автори під-
креслюють особливу роль інституціональної теорії в 

діючих і майбутніх інститутів суспільного життя. Вибір, 
зроблений в конкретний поточний момент часу, форму-
ється та ґрунтується на базі сплетіння минулих явищ, 
процесів і подій. Проте, існує й зворотній взаємозв’язок, 
який виражається у сприйнятті й осмисленні минулого 
скрізь призму процесу інституціонального розвиту.

Взаємозв’язки між учасниками сучасного енерго-
ринку є множинними, й такими, що постійно відчувають 
вплив змін різної природи. З одного боку, це виражаєть-
ся в адаптації учасників ринку до регуляторних заходів, 
з іншого боку, обумовлено появою нових технологій і 
продуктів. Структура цільової моделі енергоринку, яка 
планується до впровадження, представляється багато-
компонентною, складною, наділеною реверсними та 
сторонніми взаємозв’язками, які мають зворотну дію. 
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Крім цього, зв’язки між учасниками ринку елек-
тричної енергії мають нелінійний характер, що обу-
мовлено використанням численних транзакцій та інф-
раструктурних елементів як інструментів взаємодії 
суб’єктів. Частина таких взаємозв’язків має зворотну 
або сторонню дію та впливає на багатьох учасників як 
пов’язаних елементів органічного механізму. В результа-
ті кожне нововведення призводить до значних наслідків 
відносно тих учасників, які були об’єктом змін, а також 
здійснює опосередкований вплив на різні компоненти 
системи. Це обумовлює ускладнення у передбаченні 
всього масшабу ефектів від регуляторних нововведень 
чи виборі найкращого варіанту регуляторної дії. Вплив 
на одну компоненту системи взаємовідносин спричиняє 
зміну багатьох інших. Уведення нових регуляторних за-
ходів змушує ринок реагувати, адаптуватися та іноді на-
віть шукати шляхи обходу таких рішень несумлінними 
учасниками ринку.

У сучасний період реформування необхідно кон-
статувати динамічний характер розвитку вза-
ємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії, 

притаманні цьому процесу ознаки змінності та адаптив-
ності. Завдання існуючої системи державного регулю-
вання взаємовідносин учасників ринку електроенергії –  
синхронізувати описану змінність із власною динамі-
кою. При цьому, введення нових регуляторних заходів 
не завжди оцінює ефект від попередніх впроваджень, 
при прийнятті рішень регулятор значною мірою не опе-
рує інтересами учасників енергоринку, що комплексно 
обумовлює деструктивний підхід. За таких умов доціль-
но розглядати систему регулювання енергоринку крізь 
призму інституціональної теорії.

Модель формування кожного енергоринку перед-
бачає, окрім наявності безпосередніх учасників, існу-
вання численних систем, які сукупно відтворюють його 
інфраструктуру. Функціональна роль інфраструктури 
ринку визначається в забезпеченні суб’єктів спромож-
ністю здійснювати операції та регулюванні процесів 
у роботі енергоринку, інформаційно-аналітичній під-
тримці, нормативно-правовому супроводі тощо (рис. 2). 

Формування інституціональної моделі ринку 
електричної енергії, яка стає підґрунтям для мо-
делювання системи державного регулювання, 

потребує чіткого визначення ключових параметрів, пред-
ставлених учасниками енергоринку та його інфраструк-
турою. Опираючись на методологічний та нормативно-
правовий аспект у цих дефініціях, можна констатувати, 
що проблема підвищення ефективності функціонування 
енергоринку в сучасних умовах розвитку знаходиться у 
площині дослідження концептуальних засад державного 
регулювання й теорії інститутів.

Інститути виступають ключем до розуміння взає-
мовідносин, які виникають між учасниками ринку та у їх 
взаємодії із зовнішніми економічними агентами, й оцін-
ки впливу таких взаємозв’язків на динаміку стагнації або 
занепаду. Це обґрунтовує гіпотезу, що саме інститути ви-
ступають основоположними факторами функціо нування 
ринку електричної енергії як інтегрованої економічної 
системи в довгостроковій перспективі.

Автор наголошує на особливій ролі світового до-
свіду, необхідності однозначного трактування ключових 
понять та аналізу вихідних показників у забезпеченні 
компетентності й об’єктивності оцінки економічної зна-
чущості запланованих реформ і визначенні домінантних 
обмежувальних факторів розбудови інституціонального 
середовища ринку електричної енергії (табл. 1).

Цінність класичної та неокласичної теорії для про-
цесу державного регулювання взаємовідносин суб’єктів 
ринку електричної енергії полягає в комбінованому ін-
ституціональному підході до ключових передумов фор-
мування методологічної та оранізаційно-методичної 
основи цього процесу.

З позиції інституціональної теорії розуміння основ 
функціонування електроенергетичного ринку потребує 
врахування та аналізу численних факторів і складних 
взаємозв’язків між учасниками ринку й аналізу впли-
ву ринкових і неринкових механізмів господарських 
систем на розвиток останніх. Ринок сприймається як 
формально та/або неформально організоване суспільне 
благо, гарантом виконання правил і законів в якому ви-
ступає інституціональний регулятор [8, с. 73].

 

Інституціональна модель ринку
електроенергії

Інфраструктура енергоринку Модель ринку електроенергії Учасники енергоринку

Техніко-технологічна система

Організаційно-економічна
система

Торговельна система

Обліково-розрахункова система

Інформаційно-аналітична система

Нормативно-правова система

Модель державного регулювання
взаємовідносин суб’єктів ринку

електричної енергії 

Рис. 2. Формування моделі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії
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таблиця 1

Ключові постулати класичного і неокласичного інституціоналізму як підґрунтя формування принципів і факторів 
інституціонального середовища ринку електричної енергії

Критерій аналізу Класики Неокласики Фактори і принципи

Основний об'єкт аналізу Інститути Індивідуум

На макрорівні об'єктом дослі-
дження виступає інститут як 
технологічна система.  
На мікрорівні – індивідуум  
як поведінкова система

Роль соціуму при 
формуванні індивідууму

Підкреслюється значення гро-
мадських установок, культури, 
взагалі соціуму у формуванні 
індивідуума, його інтересів, 
схильностей, способів ведення 
господарської діяльності 

Акцент сфокусований  
на окремому, ізольова-
ному індивідуумі

Урахування індивідуального 
підходу та соціо-культурної 
природи формування взаємо-
відносин

Трактування 
економічного типу 
поведінки індивіда

Економічна поведінка індивіда 
розглядається як результат 
головним чином стійких 
стереотипів діяльності, звичаїв 
і звичок

Ототожнення «економічної 
людини» як свого роду 
калькулятора, який 
постійно розраховує 
прибутки та збитки, 
корисності та втрати

Раціональність, послідовність 
у прийнятті рішень на основі 
тривалого досвіду та викори-
стання уніфікованих моделей 
поведінки, адаптованих  
до сучасних реалій

Ключовий постулат теорії

Розглядає економіку як від - 

криту систему, що постійно 
розвивається під впливом  
ефекту «кумуля тивної  
при чин ності», тобто 
взаємо пов'язаних і взаємо-
підсилюючих факторів

Економіка тяжіє до стану 
рівноваги

Досягнення збалансованості 
(організаційно-технологічної, 
інтересів учасників ринку тощо) 
крізь призму динамічності  
й непрогнозованості економіч-
ного середовища

Прогресивно-
консервативний підхід

Індивід формується під 
впливом еволюційних змін 
соціального та культурного 
середовища, що обґрунтовує 
творчу й новаторську 
діяльність суб'єкта або групи 
суб'єктів господарювання 

Акцент на підпорядко-
ваності поведінки та 
рішень індивіда або 
суб'єкта господарювання 
комплексу сформованих 
стійких переваг

Комбінування застосування 
прогресивних прийомів і під-
ходів до управління процесами 
на енергоринку з класичними 
методами регулювання

Урахування дії законів 
ринкового середовища та 
механізму регулювання

Приділення значної уваги 
взаємодії та конфліктам між 
окремим суб'єктом і владою

Зведення сутності пове-
дінки економіч ного агента 
до підприєм ницької, 
комерційної діяльності

Суб'єкт господарювання 
розглядається з позиції учасни-
ка ринку та об'єкта регулювання

Трактування технології

Технологія сприймається  
як первинна ендогенна сила 
соціально-економічного роз-
витку, яка слідує визначеним 
законам еволюції

Технологія розглядається 
як фіксований у кожному 
періоді часу екзогенний 
фактор

Технологія побудови механізму 
державного регулювання  
взає  мовідносин суб'єктів ринку 
електричної енергії врахо вує 
ендогенну природу транс - 
формації, спричинену немину-
чістю еволюційних законів,  
та вплив зовнішніх чинників

Джерело: складено за [4].

На основі аналізу підходів до еволюційного розвит-
ку інституціоналізму, які висвітлено в науковій літера-
турі, доцільно виділити три етапи, які можна визначити 
як: старий інституціоналізм, нова інституціональна 
економіка і новітній інституціональний підхід. Кожен 
з них має визначені часові відрізки, представлений най-
відомішими ідеологами і декларує характерні погляди 
відповідної групи вчених щодо трактування поняття 
«інститут».

У межах теорії старого і нового інституціоналізму 
інститути розглядаються головним чином як соціально-
психологічні феномени, породжені звичками, звичая-

ми та інстинктами. Ця ідея ґрунтується на концепції 
звичаю, що виступає провідною лінією, прийнятою в 
контексті даної школи концепції людської діяльності. 
При цьому звичай було ідентифіковано як «більш або 
менш довільна схильність чи тенденція до участі у ра-
ніш визнаному або благопридбаному виді діяльності». 
Сутність звичаю розкривається у формі нерефлексивної 
поведінки, яка виникає в ситуаціях, що повторюються; 
вони формуються під впливом попередньої діяльності 
та мають здібність до самозбереження [4].

Аналіз етапів інституціоналізму дозволив транс-
формувати ключові підходи до розуміння інститутів у 
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площину державного регулювання учасників ринку елек-
троенергії, а також на основі сформульованих положень 
інституціональної теорії обґрунтувати її роль у впрова-
дженні системи регулювання на енергоринку (рис. 3).

Закономірності сучасного етапу інституціоналізації 
національної економіки, які виражаються у випереджаль-
ному формуванні неформальних інститутів та порівняно 
більш високій ефективності координації за умов їх вико-
ристання; існуванні неефективних норм і частин інститу-
ціонального простору, в яких відсутні належні правила, 
норми, закони, установи для узгодження професійної, 
комерційної або конкурентної поведінки, повною мірою 
є характерними і для енергоринку [11, с. 33–34]. 

Нова інституціональна парадигма трактує інститу-
ти як правила поведінки, регулятивні принципи, 
які прописують або забороняють конкретні спо-

соби дії. Впровадження норм і правил у поєднанні із за-
стосуванням системи санкцій забезпечує необхідний рі-
вень суспільного порядку, сприяє забезпеченню стабіль-
ності та прогнозованості економічного життя [8, с. 73].

Так, взаємовідносини суб’єктів ринку електричної 
енергії визначаються набором інституціональних ди-
ректив та обмежень, які відображають модель функціо-
нування енергоринку як економічної системи. Ці пра-
вила одночасно обмежують і стимулюють економічних 
агентів, дозволяють їм здійснювати усвідомлений вибір 
та передбачати зворотну реакцію оточуючого середови-
ща на прийняті рішення. 

У науковій літературі про інституціональну еко-
номіку існує підхід, відповідно до якого інститут визна-
чається як «сукупність, яка складається з правил або 
декількох правил і зовнішнього механізму примусу ін-
дивіда до виконання цього правила» [9, с. 23]. У контек-
сті питань функціонування ринку електричної енергії 
роль такого механізму виконує держава. Тобто, важли-
во не обмежувати основне призначення системи інсти-
тутів виключно правилами гри, доцільно розглядати 
їх з позиції інструменту забезпечення організаційно-
функціональної моделі взаємодії окремих людей і суб’єк-
тів господарювання. 

Інституціональний підхід передбачає існування 
індивідуальної інституціональної матриці побудови 
енергосистеми кожної окремої країни, яка являє собою 
конгломерат взаємопов’язаних формальних правил і не-
формальних обмежень, які формують інфраструктурні 
елементи енергоринку, обумовлюючи його архітектурну 
модель функціонування та власну траєкторію стратегіч-
ного розвитку.

Ідентичність залучених правил гри та моделей 
поведінки учасників ринку електроенергії з диференці-
йованими інституціональними системами обумовлює 
сутнісні розбіжності в наслідках їх застосування. Прак-
тично це виражається у слідуванні ідентичним прави-
лам при використанні різних регулюючих механізмів і 
методів контролю за виконанням таких норм поведінки 
і з інтегрованими моделями поведінки інших гравців. Як 
результат, відбувається трансформація реальної систе-
ми стимулів і суб’єктивної оцінки учасниками рішень, 
що ними приймаються.

У межах інституціонального підходу енергоринок 
розглядається як визначена інституціональна система, 
яка має власну структуру та охоплює специфічні закони, 
правила гри та особливий тип поведінки, порядок фор-
мування взаємовідносин і зв’язків. Усе, що не входить до 
такого механізму, носить імітаційний характер ринкової 
діяльності та інерційного розвитку, що виключає фак-
тичне сприйняття даних явищ і процесів як об’єкта ре-
гулювання. Тобто, друга гіпотеза в контексті даної теорії 
формалізується як залежність ефективності формуван-
ня взаємовідносин суб’єктів від упорядкованості та уре-
гульованості інституціональної структури енергоринку. 

Таким чином, інституціональна парадигма ґрунту-
ється на фундаментальних наукових дослідженнях ка-
тегорії інститутів, має власний теоретико-методичний 
апарат, що сприяє використанню системного підходу до 
розкриття сутності відносин на електроенергетичному 
ринку, відкриває нові можливості для їх вивчення та 
вдосконалення процесу державного регулювання.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дозволяють 

зробити висновок про те, що ототожнювати інституціо-
нальну організацію ринку електричної енергії із сукуп-
ністю учасників-інститутів, регуляторів та інфраструк-
турних елементів методологічно некоректно. Цей факт, 
обумовлений ідеєю щодо представлення системи взає-
мовідносин суб’єктів ринку електроенергії з точки зору 
інституціонального підходу, не лише відтворює наукову 
сутність, але й має практичне значення для організації 
ефективного регулювання енергоринку. 

Інституціональний підхід дозволяє комплексно 
розглядати весь спектр можливостей формування ме-
ханізму взаємодії суб’єктів ринку електричної енергії. 
Система державного рулювання, побудована на базі 
положень цього методу в поєднанні з розкриттям і за-
стосуванням законів і закономірностей його функціону-
вання, дозволяє трансформувати уявлення про господа-
рювання учасників взаємовідносин і розширити межі їх 
можливостей.

Подальші дослідження будуть спрямовані на більш 
детальне розкриття методологічного підґрунтя та тео-
ретико-методичних засад інституціоналізму для цілей 
удосконалення процесу державного регулювання вза-
ємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку.     
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 Етапи еволюції розвитку інституціоналізму 

Старий інституціоналізм 

Інститути неможливо побачити або відчути, неможливо також визначити їх вимір

(1898–1940 рр.)

Інститути виступають рамками, у межах яких суб’єкти господарювання взаємодіють між собою

Інститути виконують роль фактора зниження ступеня невизначеності, а також
структуруючу функцію

Інститути завдають структуру побуджувальних мотивів міжсуб’єктної взаємодії

Інститути визначають та обмежують набір альтернатив прийняття рішень, які має регулятор

Положення,що обумовлюють доцільність застосування інституціонального підходу (ІП) у системі
державного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії

Інститути безпосередньо впливають
на взаємовідносини

Наявність на енергоринку особливого класу суб’єктів
господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням

транзакційних витрат (компанії у сфері посередницьких
послуг, здійсненні взаєморозрахунків, зміни прав власності)

Побудова прогресивної конфігурації
оновлених інституціональних форм

виступає ключовим завданням
реформування взаємовідносин учасників

ринку електричної енергії

ІП дозволяє виявити кореляцію глобальних
тенденцій розвитку ринків електроенергії

та локальних економічних процесів

Нова інституціональна
економіка 

Новітній інституціональний
підхід

Етап

Період дії

Основні
представники

Т. Веблен, У. Мітчелл,
Дж. Коммонс, У. Гамільтон

Р. Коуз, М. Олсон, Р. Познер,
О. Уільямсон, Г. Демсец,

Р. Нельсон, С. Уінтер 

Підхід
до трактування

інституту

«Звичаї мислення, які
встановилися та є загальними

для даної спільноти людей»
(Т. Веблен)  

«У деякому відношенні
превалюючого та незмінного
способу мислення чи дій, що
покоїться на звичаях групи
людей або цілого народу»

(У. Гамільтон) 

«Правила гри» у суспільстві,
або створені людиною

обмежувальні рамки, які
організують відносини
між людьми» (Д. Норт)

  

1960–70-ті рр. 1960–70-ті рр.

Д. Норт, Дж. М. Ходжсон
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Використання ІП надає можливість ідентифікувати сутнісні
характеристики, які забезпечують стійкість взаємовідносин 

Державне регулювання націлене на вивчення
складноорганізованих, зокрема нестійких і незбалансованих,

систем у перехідний період їх розвитку з метою виявлення
нових форм їх структурування, що обумовлено

використанням еволюційного підходу у дослідженні
економічних явищ і процесів як інструменту

неоінституціональної парадигми 

ІП створює підґрунтя для синтетичних й аналітичних
процедур цілісних систем та їх окремих елементів

У межах нової інституціональної теорії
транзакційні витрати доцільно розглядати

як одну з базисних категорій

Рис. 3. Обґрунтування доцільності використання інституціонального підходу в системі державного регулювання 
взаємовідносин суб'єктів ринку електричної енергії

Джерело: складено за [4].

5. Гаряча Ю. п. Нові ініціативи ЄС у сфері правового 
регулювання енергетичних відносин: актуальні питання для 
Украї ни. Стратегічні пріоритети. 2010. № 1. С. 147–152. 

6. Дерзкий В. Г., Мозенков О. В. Анализ эффективности 
функционирования оптового рынка электроэнергии. URL: 
www.ueex.com.ua/files/analiz_effectivn.doc

7. Дементьев В. В. Экономическая власть и институцио-
нальная теория. Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 50–64.

8. Зеленюк т. А. Інституціональне забезпечення ефек-
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