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глоБАльний шституц|онАльний конФл!кт як вищА ФАзА
с оц1Альнот суппРвчност!

€истема |нституц|она-гтьност1 властива т|льки лтодськ1й орган1зац1|. [нститути
виника}оть внасл|док в1дпов1дно| д!яльност| учасник|в соц1уму _ 1нститут{|йно| д|яльност|.
|т сутн|сть полягае у забезпеченн| процес1в в1дтворення |нститут{|йних конструкц|й.
[{роцеси |нститут{1йного в1дтворення в{дбува}отьс я т\а пощебу сусп1льного розвитку та с
1сторинно зумовленими.

9кщо за на'{вност1 |снутоних !нститут1в немо)кливо забезпечити реат|зац1то |нтерес|в
соц|уму та орган1зувати ефективне функц|онування зв'язк|в, як1 конститу[о}оть систей}, _
стан' у якому перебувас сусп|льство, визнача€ться як кризовий. 1аким в||явився стан
св|тового соц1уму на час виникнення кризи' коли фактитно розгорнувся глоба-гльний
1нституш|ональний конфл|кт. 3а на1шим визначенням, глоба_тльний |нституш1она-гльний
конфл|кт - це вища фаза соц|а-гльно| суперенност|, що проявлясться у рамках одн|с{ з форм
л}одського буття (в систем| його орган1зац1] або 1нактше в 1нституц|йн!й систем|)' виникас
за участ| наднац1ональних суб'скт{в, утвор}осться з приводу орган|зац|йного забезпечення
в1дтворення сусп|льства в ц1лому та реал|зуеться на основ1 зм1н функц!и глобального
управл|ння та | а6о появи суб'скт1в_нос1!в нових функц1й.

1нституш!а-гл|зоване сусп|льство як система самоорган!зац|?, утворена за принципом
синерг||. 1обто у так|й нер|вновахсн1й систем1 в|дпов|дно до нових потреб сусп1льства,
3умовлених певними обставинами (для нин|тшнього часу ) наприклад. обставинами
виникнення св|тово| кризи)' ф'рщ*оться нов1 орган{зац|йн1 утворення та' як насл|док,
виника}оть нов1 властивост| системи. |{1сля зм1ни управля}очих блок1в 1 п|дсистем н€ввана
система виходить на новий р1вень 1снування.

€аме керу;очись потребото виведення св|тово! економ1чно| системи на новий, б|льтш

доскона-г|ий р1вень |нституц|йного забезпечення (тобто керу[очись завданням виходу з кри-
зового стану), 1{ом1с1сто експерт|в ФФ}{ [1, с. 221_22з] було запропоновано створенняРади 

1

з глобально! економ|чно| координац1! та й{жнародно| ком|с1| експерт|в. |{ередбачатось. 
]

що мето}о цих орган|зац|й стане мон1торинг ризик|в та наг.тш{д за функц1онуванням гло_ '|

ба-гльно| економ|чно| системи 
|

} цьому контекст| потр1бно зазн ачиту1, що нов| |нститути стс}}оть д!свими ли[пе за 
!

умов прийняття |х соц1умом. } д|йсност1, за фактом висунутих пропозиц1й, 1нституш|йних !
новац|й не в|дбулось. 1-[1сля кризи, найб|ль1п активна фаза яко] приг{а'{а на 2008-2009 рр.. !
нових м!я<народних ф|нансових орган1зац|й з такими функц|ями глоб€ш1ьного регул}овання |
створено не було. Альтернативн| |нститути не витиснули базов|, але в ме)ках розв'язання [
сушеречност1 т| !нститутр:, як| 1снув,т,11и до цього набулът ново| якост1. 1еор|я поясн}ос це як |
насл|док взаемод|| протилех<ностей, що в|дбуваеться в межах в1дтвортов€ш{ьного цик..т} [
суперечностей. Бмп1рика п|дтвердкус д1йсн1сть того' що так| 1нститути ста]1ъ| б1льш |
д|евими, н|>к до кризи. 3окрема розгляда}очи д|яльн1сть |рупрт20 (с-20), практики|2, с'3] ]
зазнача}оть, що так1 орган!зац|| були реформован1 та укр!плен|, а також 6ули зл!йснен: |
заходи щодо розробк|1 та реат1зац|| нових сг:{льних програм д1й. Разом з цим не можна |
ввая{ати, 00{Ф л}одство забезпечило себе необх1дним |нституш|йним механ|змом _ гнучки}{. п
д|свим, здатним оперативно реагувати на наростання глобальних прояв1в асиметричност]. ]
не обтяженим бторократ|сто та надм|рното варт1стто для сусп|льства. п

[лобалльний прав лящтй (управлло.{}1й) клас' представлений щупами впливу (нови.тп: |
<анон|мними) системами влади _ нац|ональним74 геоеконом|чними ел|тарними клана]\{]1- ]
тнк, м|жнародними орган1зац|ями тощо), намага€ться утиснути роль нац!она_'льних 

^.'-- 

|
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} регул}ованн! м|х<народних в1дносин. |{роте за виникнення потреби в активних
3егуляторних д1ях так1 глобальн| утворення як с-7, с-20, !мР, [4/в, як| спец1ально
.-твор}ов'|-пись з мето}о нагляду, регул1овання та стимул}овання глобальних процес|в
3 економ1ц|, вияв\4лу7сь недостатньо продуктивними. .[к показуе практр{ка, в умовах виходу
3 кр!1зи д1ев{сть лег1тимних нац|он€|-г:ьних держав та ]х |нститут|в, с б|льтшото, н|ж нелег1_
:]1\{них структур. €уперенн1сть такого зм|сту е найб1ль1ш вира)кено}о формото |нститу_
:1р]ного конфл|кту сучасного пер1оду розвитку св1тового сусп|льства.

€писок використаних д}керел

Аоклад €тиглица. о реформе мея{дународной ва,т}отно-финансовой системь1: уроки
глобатьного кризиса. !оклад (омиссии финансовь1х экспертов оон. Р1. :

\4еждународнь1е отно1пения,2010. * 328 с.
{улякова -|{" |1осткризисное финанс0вое регулирование на ме)кгосударственном уровне /
!. [удякова ||йировая экономикаимежду{ароднь1е отно111ения. _20|з. _ ]ъ 1. _ с. з_14.

дуБинА 0.Б., 0оцентп кафе0рш ф!нанс!в,
!ерн ! е!в ськшй нац! он апьноцй !пехн оло е!чншй ун!в ерсш/пе1п,

ло. {{ерн!е|в, |кра1на

Роль |нституту д0в!Ри у Р03витку нАц1онАльно! шконом{ки

Бшкливо}о передумовото ефективного розвитку нац|онсш{ьного госг{одарства с забез_
:1ен}{я формування та зростання дов|ри у мех{ах нац|онально| економ1чно{ сис'геми.

: . _ь1п|сть наукових праць акцентус увагу на дер}кавному регулгованн| та проводить
' нтовний ана_гт|з сучасних тенденц1й розвитку окремих гатузей господарства, |х взаемо_
язку з |ншлими економ|чними системам1{' акценту}очи уваги на недоскона,'1у законодавчу

;1;\. Ё€АФстатн!сть державно] п1дтримки тих або |нтпих сектор|в економ1ки тощо' але |снус
:]агато фундаментальних праць, як1 б досл1д)кували також вплив неформальних 1нсти-

" _в на ефективний розвиток економ1ки'
{сторинни:? розвиток засв1днус, що неврахування при розробц| р1зноб|нних стра-

. _чних пла*т1в, прогноз|в та концепц|й впливу неформа|1ьних |нстицт|в, одним з яких | с
. ра. мо)ке привести до непередбанува:тих насл|дк1в розвитку ек0ном1ки кра!ни. €аме
^':\ актуа)1ьг]}1ми на сьогодн| затитпа}оться литання поглиблення наукових досл|д)кень
.:0€?| |нсттттуту лов|ри та визначення його рол1 у розвитку нац1она_гльно[ економ|ки.

Безумовгто, значення та вах{лив|сть дов1ри у розвитку окремих га-г:узей та сфер
__.онального господарства ва)кко переоц|гтити, особливо, якщо враховувати ментальн|
1;к].1 укра|нського народу' досить високий р|вень взаеш{но| дов|ри м|>к громадянами
' т1п1е в економ|нному а]|е и в повсякденному экитт1. Фднак, Б7 фон1 значно1 дов1ри
":,жособист|сному сп|лкуваттн1 спостер:гасться низький р1вень дов|ри сусп|льства до
-об|чних 1нституш1й, вкл}оча}очи державн1 органи влади, суб'скт1в господар}овання
_]1\ вид|в д1яльност|, особливо ф|нансових посередник|в, саморегул1вних асоц1ац1й,
-. _]нань тощо.

9 деяких сферах господарсько| д|яльност| р|вень дов|ри в!д|грае кл!очову роль.
_*) }{клад, д!яльн|сть банк{вських тапарабанк|вських посередник1в викл}очно грунту€ться

:ов1р1 екогтом1чних суб'скт|в до !х функц|онування, оск1льки базусться на фактинн|й
: з:ач1 ф|нансових ресурс|в у тимчасово користування зазначениш1 установам без мате-
' ьного забезпечення. }[а цьому принцип| базусться розвиток нац|она-г:ьно| економ|ки
- :1о\1, якщо врахувати трансформаш|йн| процеси перетворення 3аощад)кень ф|зинних
' т |нвестиц1йний ресурс за посередництва в|дпов|дних ф!нансових установ. !е обрловлшос
. :ттв!сть дов|ри у розвитку нац1она|1ьного господарства та сусп|льства } ш|лому.
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