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Коломієць Г. М., Зарецька Л. М. Громадянське суспільство як драйвер господарських трансформацій:  
методологічний аспект

Підвищення ефективності перетворень національної господарської системи обумовлює залучення до реформаторських практик чинників, які 
можуть здійснити синергетичний і мультиплікативний вплив. Особливе місцев цьому контекстімає розвиток громадянського суспільства. 
В статті узагальнюються новітні теоретичні підходи дослідження впливу громадянського суспільства на інституційні трансформації госпо-
дарства. Традиційно громадянське суспільство розглядається засобами функціональної неокласичної парадигми: мікро- та макроекономічного 
аналізу. Значний методологічний потенціал і практичне значення дослідження цього феномена мають нова інституційна теорія, яка фокусуєть-
ся на механізмах перетворення шляхом взаємодії акторів, і концепція інклюзивних інститутів, яка дозволяє переусвідомити господарську істо-
рію як основу можливих майбутніх трансформаційних траєкторій, визначити необхідні етапи перетворень в економічних системах обмеженого 
доступу до ресурсів, враховуючи взаємодію економічних і політичних інститутів. 
Ключові слова: громадянське суспільство, чинники господарських трансформацій, інклюзивні інститути.
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Коломиец А. Н., Зарецкая Л. Н. Гражданское общество как драйвер 

хозяйственных трансформаций: методологический аспект

Повышение эффективности преобразований национальной хозяй-
ственной системы обусловливает привлечение к реформаторским 
практикам факторов, которые могут осуществить синергетиче-
ское и мультипликативное влияние. Особое место в этом контек-
сте имеет развитие гражданского общества. В статье обобщены 
новейшие теоретические подходы исследования влияния граждан-
ского общества на институциональные трансформации хозяйства. 
Традиционно гражданское общество рассматривается средствами 
функциональной неоклассической парадигмы: микро- и макроэконо-
мического анализа. Значительный методологический потенциал 
и практическое значение исследования этого феномена имеют новая 
институциональная теория, которая фокусируется на механизмах 
преобразования путем взаимодействия актеров, и концепция инклю-
зивных институтов, которая позволяет переосмыслить хозяйствен-
ную историю как основу возможных будущих трансформационных 
траекторий, определить необходимые этапы преобразований в эко-
номических системах ограниченного доступа к ресурсам, учитывая 
взаимодействие экономических и политических институтов.
Ключевые слова: гражданское общество, факторы хозяйственных 
трансформаций, инклюзивные институты.
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Kolomiyets G. M., Zaretska L. M.  
Civil Society as Driving Force of Economic Transformations:  

the Methodological Aspect

The improvement of the efficiency of transformations of the national eco-
nomic system leads to the attraction to the reformist practices of factors 
which can cause the synergistic and multiplicating influence. Development 
of civil society is a special place in this context. The article generalizes the lat-
est theoretical approaches to research of the influence of civil society on the 
institutional transformations of economy. Traditionally, civil society is viewed 
by means of the functional neoclassical paradigm, i.e.: micro-and macroeco-
nomic analysis. The significant methodological potential and practical sig-
nificance of research on this phenomenon belongs to the new institutional 
theory, which focuses on the mechanisms of transformations through inter-
action of actors, and the concept of inclusive institutions, allowing to rethink 
economic history as a basis of possible future transformational trajectories, 
define necessary stages of transformations in economic systems of limited 
access to resources, taking into consideration the interaction of economic and 
political institutions.
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У зв’язку з цим актуалізується поглиблення дослі-
дження механізму інституційних змін як основи рефор-
мування. Виокремлення і залучення в господарський 
розвиток чинників, які б обумовили його синергетич-
ний і мультиплікативний ефекти, дозволивши здійснити 
прорив, стає нагальним національним завданням. 

Проблема інституційних змін є однією з найбільш 
досліджуваних [3–8; 11]. 

Значна увага останні роки приділяється розгляду 
різних моделей інституційних змін (Д. Норт, Д. Асемо-
глу, Дж. Робінсон); чинникам, що обумовлюють ефек-
тивність трансформацій (С. Хедлунд, Е. Райнерт), ви-
окремленню серед останніх неформальних інститутів 
(А. Аузан) і порівняльній оцінці останніх (Г. Хофстеде). 
Водночас механізм інституційних перетворень як про-
цес взаємодії акторів у вертикальних і горизонтальних 
площинах, який конкретизував би процес просування 
до інклюзивності господарського розвитку, потребує 
подальшого наукового усвідомлення. 

Мета статті розглянути методологічні аспек-
ти дослідження впливу громадянського суспільства, 
як втілення феномена інклюзивності, на інституційні 
трансформації господарства. 

Громадянське суспільство активно аналізується 
різними суспільними науками, що ж до економіч-
ної науки, то включення його в науковий дискурс 

здійснювалось з позицій функціональної парадигми. 
Одна група теорій трактувала природу і зміст громадян-
ського суспільства керуючись підходами мікроекономі-
ки: 

теорії пропозиції соціальних підприємців; �
теорії «провалів» ринку чи держави;  �
теорії асиметрії інформації стосовно споживача. �

Інша група – керуючись макроекономічним під-
ходом:

як наслідок бюджетних обмежень держави; �
як об’єктивно існуючий сектор суспільного гос- �
подарства поряд з ринковим і державним; 
як похідна від типу соціального устрою [2]. �

Водночас пошук траєкторій ефективних перетворень 
господарської системи обумовлює необхідність наукового 
усвідомлення громадянського суспільства як інституту і ін-
ституції господарських трансформацій, як значущої влас-

тивості розвитку інклюзивності інституційного розвитку, 
в контексті теорії нової інституційної економіки. 

Нова інституційна теорія орієнтована на досліджен-
ня механізмів соціальної взаємодії, які породжують і від-
творюють інститути. Вона базується на таких складових: 

по-перше, фокусом її дослідження є виникнення, 
стабілізація, трансформація соціальних  порядків: поля, 
арени; 

по-друге, зміни інститутів є результатом взаємодії 
акторів, які зіштовхуються на інституційних полях і аре-
нах, та засобом подолання конфліктів між ними; 

по-третє, існуючі правила взаємодії і розподіл 
ресурсів діють як джерела влади і фундамент, на якому 
відбувається конструювання і відтворення інститутів; 

по-четверте, інститути, що з’являються, перефор-
мотовують обмеження і можливості акторів [3, с. 4]. «Су-
часна економіка, держава, формальні організації і соціаль-
ні рухи – все це одночасно є наслідком і причиною органі-
зуючої технології, яку називають «полями»» [3, с. 7].

Джерелом динаміки сучасного суспільства ви-
знаються непрості взаємовідносини між приві-
лейованими на сьогдні акторами і тими, що на-

магаються змінити ситуацію. Боротьба в рамках полів 
і за їх межами спрямована на перерозподіл обсягів дефі-
цитних ресурсів і обумовлює, з одного боку, створення 
і підтримку полів, з іншого – навмисне чи ненавмисне 
вторгнення на сусідні поля. Зазначена боротьба розгля-
дається як «ігри» – соціальна взаємодія, яка спрямована 
на досягнення певних результатів для кожної групи. Ви-
никнення інститутів відбувається тоді, коли групи со-
ціальних акторів починають протистояти один одному 
в проблемних ситуаціях соціальної взаємодії. Ці момен-
ти за своєю суттю є політичні і пов’язані з боротьбою 
між групами, які володіють різним обсягом влади щодо 
дефіцитних ресурсів [3, с. 5].

Олсон М., Шмідт А., Егерстон Т., Остром Е. та 
ін. інституційні зміни розглядають як централізований 
процес колективного вибору, коли правило явно специ-
фікується суспільством або державою, а індивіди і орга-
нізації долучаються до процесу колективних дій з тим, 
щоб зробити спробу змінити існуючі правила, переслі-
дуючи власні інтереси. Процес колективного вибору 
може здійснюватись як на формальному, так і нефор-
мальному рівні (рис. 2). 

 

2014

6,6
9,8

2,3 2,0
3,5 4,0 4,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 1. темпи зростання реального ВВп (2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р. – прогноз)

Джерело: складено авторами  за [1].

За оцінками експертів світового банку, поступово 
з’являються позитивні тенденції зростання реального 
ВВП України, але темпи його є незадовільними (рис. 1). 

Директор світового банку по Білорусі, Молдові і Україні 
Сату Кяхконен, зазначила, що більш швидке зростання 
потребує прогресу в амбіційному реформуванні [1]. 

http://www.business-inform.net
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Нові правила, що з’являються, є результатом роз-
рахунків індивідів очікуваних вигод і витрат від інститу-
ційних змін і їх можливостей до кооперації. Е. Остром, 
вказуючи на ієрархічність правил і «вбудованість одних 
наборів правил в інші», доводить, що на вибір нового 
правила впливають «декілька площадок колективного 
вибору» (по вертикалі – «площадки» законодавчих, ре-
гулюючих органів, по горизонталі – неформальні орга-
нізації, об’єднання) [4, с. 115–116].

Значний вклад в розгляд процесу інституційних 
змін через призму взаємодії суб’єктів зробив  
Д. Норт, дослідивши інституційні трансформації в 

суспільствах з обмеженим доступом до ресурсів [5]. Ор-
ганізацію господарства в зазначених суспільствах дослід-
ник визначає як порядки обмеженого доступу (ПОД) –  
соціальні домовленості, завдяки яким зникають мотиви 
до насилля. Графічно ці домовленості виглядають таким 
чином (рис. 3).

А
а
а
а
а

Б
б
б
б
б

Рис. 3. панівна коаліція і два типи домовленостей
Джерело: [5, с. 10].

Індивіди (А и Б) – два лідера, домовленості між 
якими здійснюються по горизонталі. Вертикальні еліп-
си відображають домовленості лідерів про фактори 
виробництва та ресурси через клієнтальні організації  
(а, б), які ними контролюються. Ренти, які лідери отриму-
ють від контролю над своїми клієнтальними організація-
ми, дають їм можливість бути пов’язаними достовірними 
зобов’язаннями стосовно один одного, оскільки у випадку 
порушення кооперації і виникнення боротьби з’являється 
загроза зниженню їх ренти. Горизонтальні домовленості 
між лідерами можливі завдяки існуванню вертикальних 
домовленостей. Одночасно згода між лідерами, можли-
вість звернення один до одного за допомогою дозволяє 
найкращим чином структурувати власні клієнтальні ор-
ганізації і зробити їх більш продуктивними.

Коаліція серед лідерів є панівною, саме вона на-
дає виняткові послуги третьої сторони за контролем 
дотримання домовленостей як між організаціями в 
коаліції, так і всередині них. Ренти створені цими ви-
нятковими привілеями, входять до числа стимулів, 
які скріплюють домовленості між організаціями і їх 
лідерами і тим самим обмежують насилля. На думку  
Д. Норта, порядки обмеженого доступу «стримують на-
силля, обмежуючи здатність груп утворювати політич-
ні, економічні, соціальні, військові і інші організації для 
участі в суспільному житті» [5, с. 12].

Іншим способом інституційної організації суспіль-
ства є порядок вільного доступу до ресурсів, який 
базується на відсутності перешкод залучення в еко-

номічні процеси проактивних господарюючих суб’єктів, 
відповідно більшого обсягу капіталу, що сприяє еконо-
мічному розвитку. 

Д. Асемоглу, С. Джонсон, Д. Робінсон розвинули 
ідею Д. Норта щодо існування різних способів інсти-
туціоналізації господарських взаємодій у концепції 
інклюзивних інститутів, де останні розглядаються як 
ефективні інститути, оскільки залучають всіх акторів до 
економічної активності і сприяють економічному зро-
станню. Саме рівень розвитку інклюзивних інститутів  
(а власне розвитку громадянського суспільства) обу-
мовлює відмінності між траєкторіями розвитку країна-
ми в довгостроковій перспективі. 

Політичні інститути та розподіл ресурсів дослід-
ники розглядають як комплементарні базові змінні ди-
намічної системи. «Вони змінюються у часі, оскільки 
існуючі економічні інститути впливають на розподіл 
ресурсів, а групи, які володіють сьогодні політичною 
владою de facto, прагнуть змінити політичні інститути  
з тим, щоб розширити свою політичну владу de jure 
у майбутньому» [6, с.  4]. Політичні інститути, як і еко-
номічні, являються результатом колективного вибору, 
ключовим детермінантом їх еволюції є розподіл полі-
тичної влади в суспільстві. Політичні інститути визна-
чають владу de jure. Політики впливають на еволюцію 
політичних інститутів і, як правило, націлені на збере-
ження тих інститутів, які забезпечують їх політичну вла-
ду. В той час політична влада de facto періодично викли-
кає зміну політичних інститутів або шляхом впливу на 
засіб функціонування існуючих політичних інститутів 

Формальний колективний 
вибір

Створення  інституту

Неформальний колективний 
вибір

Механізми формального 
дотримання правил

Механізми неформального 
дотримання правил

Рис. 2. Інституційні зміни як процес колективного вибору
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(виконують або ігнорують правила), або шляхом рефор-
мування політичних інститутів. 

Економічні інститути сприяють економічному 
зростанню, коли політичні інститути надають владу гру-

пам, зацікавленим у широкомасштабному захисті прав 
власності, вводять ефективні обмеження індивідів, які 
володіють владою, й коли можливості вилучення ренти 
можновладцями відносно невеликі [6, с.  5] (рис. 4). 

Політичні інститути  t Політична влада  de juret 

Розподіл ресурсів  t Політична влада  de factot 

Економічні інститути  t Функціонування економіки 

Політичні інститути t + 1 Розподіл ресурсів  t + 1 

Рис. 4. політичні й економічні інститути (t – поточний період; t + 1 – майбутній період)
Джерело: [7, с.  10].

Політичні інститути 
Розподіл влади 

Економічні 
інститути

Неформальні 
інститути

Політичні влада реальна 
Політичні влада

формальна 

Функціонування економіки
Розподіл ресурсов

Рис. 5. Доповнена модель інституційних змін Д. Асемоглу і Д. Робінсон
Джерело: [9, с. 20].

Доцільно враховувати, що кожна складова моде-
лі інституційних змін взаємодіють і взаємовпливають 
одне на одну. Співвідношення між реальною і формаль-
ною владою обумовлені й обумовлюють розвиток гро-
мадянського суспільства. 

Стійкість інституційної структури й інертність 
інститутів до змін Д. Норт пов’язав із залежністю від 
попереднього розвитку («pathdependence»). Наявні 
інститути приводять до створення організацій, вижи-
вання яких залежить від збереження цих інститутів, 
тому вони будуть вкладати ресурси в те, щоб запобігти 
будь-яким змінам, що погрожують їхньому виживанню. 
Взаємодія інститутів і організацій в рамках існуючої 
інституційної структури робить «ефект колії» фунда-
ментальним фактором для динаміки суспільства. Саме 
«ефект колії» обмежує можливості вибору, що існую-
ють у теперішньому часі у зв’язку з історичним досві-
дом минулого [9, с. 83].

Висновком висунутої гіпотези Д. Норта про мож-
ливість помилки початкового інституційного ви-
бору і, як наслідок, розходження в рівнях еконо-

мічного розвитку країн стало визнання того, що інсти-
тути визначають вибір траєкторії, а «стійкою колією» її 
робить культура – «культурна спадщина формує штучне 
середовище (переконання, інститути, інструменти, тех-

Концепція інклюзивних інститутів Д. Асемоглу,  
С. Джонсон, Д. Робінсон є основою дослідження і вод-
ночас має конкретизуватися в механізмі розвитку та 
функціонуванні громадянського суспільства. 

В процесі просування до збільшення інклюзивнос-
ті господарського розвитку можуть формуватися стійкі, 
але неефективні стани – інституційні пастки, в які може 
потрапити суспільство майже автоматично і з яких про-
блематично знайти вихід. Як зазначає В. Полтерович, 
чим більше поширена норма, тим більші втрати має 
кожний, хто ухиляється від її виконання [7, с. 125–127]. 
Імперативом подолання інституційних пасток є поси-
лення ефекту координації, розвиток громадянського 
суспільства [7, с. 16].

При аналізі інституційних змін введення ново-
го інституту в практику господарювання пов’язується, 
перш за все, з діями держави. Як наслідок, предметом 
аналізу стають формальні інститути. Ці підходи дають 
повну уяву про зміни формальних інститутів, про про-
блеми, з якими зіштовхується впровадження новацій, 
та наслідки, які можуть наступати в результаті змін, але 
не розглядають механізму інституційних змін, роль не-
формальних правил, які, на думку Д. Норта, відіграють 
першочергову роль у становленні «правил гри» змін 
[8, с. 81]. Теоретичні розробки Д. Норта, Д. Асемоглу  
і Д. Робінсон можуть бути доповнені (рис. 5). 
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нології), що відіграє істотну роль не тільки у визначенні 
тих безпосередніх виборів, які здійснюються гравцями 
в суспільстві, але й дає нам ключі до динамічного успіху 
або поразки суспільства в часі» [8, с. 61].

Проблема «ефекту колії» Д. Норта актуалізувала 
дослідження у напрямку виявлення ролі господарської 
культури, історії розвитку громадянського суспільства у 
формуванні інклюзивних інститутів економічного роз-
витку країн. 

На сьогодні в дослідженні феномена культури 
з’явились можливості перейти до кількісного аналізу 
зв’язку культур із другими сферами – економічною, со-
ціальною і політичною. Так, Г. Хофстеде запропонував 
операціоналізацію культури у вигляді системи соціє-
тальних цінностей – статистичного агрегату, який базу-
ється на певному наборі поведінкових установок інди-
відів і виявляється шляхом формування і інтерпретації 
вимірів культури [10].

Методики, розроблені дослідниками крос-
культурних порівнянь (Г. Хофстеде, Р. Інглхар-
та, Ш. Шварца) дозволяють виміряти динамі-

ку соціокультурних характеристик і зробити співстав-
лення цих рядів із макроекономічними показниками.

Дилема про те, як працюють інститути і як працює 
соціокультурний тип, може бути вирішена з допомогою 
розробки концепції неформальних інститутів. В резуль-
таті в одному понятійному полі будуть і соціокультурні, 
і організаційно-правові витоки, пов’язані з формаль-
ними інститутами [11, с. 12]. Неформальні інститути 
пронизують всю сучасну економіку. «Появляючись як 
засіб координації стійко повторюваних форм людської 
взаємодії, неформальні обмеження є: 1) продовжен-
ням, розвитком і модифікацією формальних правил; 
2) соціально санкціонованими нормами поведінки;  
3) внутрішньообов’язковими для людини стандартами 
поведінки» [12, с. 61].  

ВИСНОВКИ
Таким чином, громадянське суспільство має клю-

чове значення в ефективних інституційних перетворен-
нях господарства. Процес розвитку форм його залучення 
до функціонування і трансформації господарської систе-
ми змістовно розкриває рух у напрямку інклюзивності 
економічних і політичних інститутів та обумовлює необ-
хідність його поглибленого дослідження. Методологічна 
основа аналізу повинна вибудовуватися на синтезі прин-
ципів теорії інституційної інклюзивності, наступності 
розвитку інституційних перетворень, інтеграції історич-
ного національного і світового досвіду зміни господар-
ських інститутів з метою розширення активності госпо-
дарських акторів, визначення можливих траєкторій їх 
здійснення в суспільствах закритого доступу.                 
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Гринько п. О. Методологічний аспект діагностики об’єктів в економіці
В статті на основі морфологічного аналізу визначено поняття «діагностика в економіці». Проаналізовано відмінності діагностики в економіці 
та економічної діагностики, аналізу в економіці. Обґрунтовано види, функції, принципи діагностики в економіці в сучасних умовах. Конкретизо-
вано взаємозв’язок діагностики з іншими функціями управління в економіці. Уточнено логіку та зміст етапів технології діагностики в економіці. 
Достовірність діагностики в економіці обумовлюється аналітичними інструментами, які застосовуються при її здійсненні. Обґрунтовано ре-
комендації аналітичних інструментів для реалізації діагностики в економіці. Запропоновано структурно-логічну схему діагностики в економіці, 
щозміцнює її наукове підгрунття та забезпечує об’єктивність практичної її реалізації.
Ключові слова: діагностика в економіці, економічна діагностика, аналітичні інструменти, достовірність.
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Гринько П. О. Методологический аспект диагностики объектов  

в экономике

В статье на основе морфологического анализа определено понятие 
«диагностика в экономике». Проанализированы различия диагности-
ки в экономике и экономической диагностики, анализа в экономике. 
Обоснованы виды, функции, принципы диагностики в экономике в со-
временных условиях. Конкретизированы взаимосвязь диагностики 
с другими функциями управления в экономике. Выполнено уточнение 
логики и содержания этапов технологии диагностики в экономике. 
Достоверность диагностики в экономике определяется аналитиче-
скими инструментами, применяющимися при ее осуществлении. Обо-
снованы рекомендации аналитических инструментов для реализации 
диагностики в экономике. Предложена структурно-логическая схема 
диагностики в экономике, укрепляющая ее научную базу и обеспечи-
вающая объективность в практической реализации.
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Grynko P. О. The Methodological Aspect of the Diagnostics  

of Objects in Economics

The article on the basis of morphological analysis defines the concept of 
«diagnostics in economics». The differences of diagnostics in economics, 
economic diagnostics, and analysis in economics were analyzed. The types, 
functions, principles of diagnostics in economics in modern conditions have 
been substantiated. The interrelationship of diagnostics with other functions 
of management in economics has been concretized. The logic and contents 
of stages of the diagnostic technology in economics have been clarified. The 
reliability of diagnostics in economics is determined by analytical tools, which 
are applicable in its implementation. Recommendations of analytical tools for 
realization of diagnostics in economics have been substantiated. A structural-
logical scheme of diagnostics in economics, firming its scientific base and pro-
viding objectivity in practical implementation has been proposed.
Keywords: diagnostics in economics, economic diagnostics, analytical tools, 
reliability.
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Значущість достовірних результатів діагностики 
в економіці не потребує доведення, як на рівні 
країни, так і на рівні підприємства. Наприклад, 

діагностика зовнішньої торгівлі України з країна-
ми ЄС, що здійснена за динамікою коефіцієнта по-
криття експортом імпорту товарів і послуг в Україні  
(рис. 1), свідчить про очевидність неоднозначності ви-
сновків [1]. 

Для визначення причин у такому стані зовнішньої 
торгівлі з країнами ЄС слід реалізувати процес діагнос-
тики на науковій основі.  

Процедура діагностики здійснюється у всіх сфе-
рах діяльності людини, оскільки завжди слід знати при-
чини, тенденції, зміни, наслідки, умови, фактори того чи 
іншого стану ознаки, об’єкта та процесу.

Особливу роль відіграє діагностика в економіці. 
Від об’єктивної, своєчасної, перманентної, комплексної 
діагностики залежить достовірність інформації про 
проблеми, стан, динаміку, розвиток об’єкта, що діагнос-
тується.

Проблемами діагностики в економіці займались 
багато учених, як за кордоном, так і в Україні. Глибо-
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