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ВПЛИВ ЦІЛЬОВОЇ ТА ЕТИЧНОЇ НЕЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ 
ПРАВИЛ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ 

 
Успішність інституційних реформ надзвичайно важлива для подолання 

найактуальніших проблем сьогодення, адже значна їх частина викликана, переважно, 
неефективністю чинних формальних правил [1 – 4]. Більш того, у випадку провалу 
реформ дані проблеми можуть не лише залишитися невирішеними, а навпаки 
посилитися. Тому виявлення чинників, що визначають успішність інституційних 
реформ є актуальним завданням, що стоїть перед дослідниками. 

Метою статті є виявлення впливу цільової та етичної неефективності формальних 
правил на ефективність інституційних реформ в умовах поширення практики 
маніпулювання суспільними настроями. 

Одною з багатьох причин неефективності інституційних реформ можуть стати 
цільова чи етична неефективність формальних правил [5]. Проте ступінь тяжкості їх 
негативних наслідків може змінюватись в дуже широких межах. Фактором, що 
визначає тяжкість негативного впливу цільової та етичної неефективності 
формальних правил на ефективність інституційних реформ є поширення практики 
маніпулювання суспільними настроями. 

За відсутності маніпулювання суспільними настроями, прийняття  формальних 
правил з цільовою чи етичною неефективністю – базових формальних правил – 
призводить до неефективності інституційних реформ внаслідок прийняття 
додаткових другорядних формальних правил, що мають забезпечити належне 
виконання базових формальних правил та компенсувати їх неефективність. Подібні 
спроби примусу до виконання вимог неефективних базових формальних правил, 
призводять до стрімкого зростання кількості та заплутаності бюрократичних 
процедур, що у свою чергу, призводить до, ще більшої неефективності чинних 
формальних правил та загрожує успішності інституційних реформ. Проте, в даних 
умовах, неефективні базові формальні правила будуть характеризуватися, або 
симетричністю витрат зміни, або прямою несиметричністю витрат зміни [6], 
внаслідок чого, данні формальні правила можуть бути легко замінені, щойно буде 
з’ясована їх цільова чи етична неефективність. 

У випадку якщо практика маніпулювання суспільними настроями набула 
значного поширення і базові формальні правила перетворилися на інструмент 
маніпулювання, їх негативний вплив на успішність інституційних реформ суттєво 
посилюється. Цьому сприяє: по-перше, зворотня несиметричність витрат зміни 
базових формальних правил, а по-друге, здатність формальних правил з цільовою чи 
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етичною неефективністю самостійно створювати умови, що є сприятливими для 
маніпулювання суспільними настроями. 

Таким чином, прийняття формальних правил, що характеризуються цільовою або 
етичною неефективністю негативно позначається як на  ефективності чинних 
інституціональних рамок, так й визначає низьку ефективність інституційних реформ 
у віддаленій перспективі. 

В умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями, 
негативний вплив формальних правил з цільовою або етичною неефективністю на 
ефективність інституційних реформ суттєво посилюється внаслідок зворотної 
несиметричності витрат зміни базових формальних правил та їх здатності 
створювати умови, що є сприятливими для маніпулювання суспільними настроями. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕВАГ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА У ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ 

 
Більшість інфраструктурних проектів реалізуються державним сектором за 

традиційним методом завдяки притаманному його використанню, та готовності 
прийняти власну експертизу при здійсненні таких проектів. Однак, через недоліки, 
які спостерігаються при прийнятті традиційного методу для реалізації 
інфраструктурних проектів, який включає, і не обмежується витратами та 
перевищенням часу, національні уряди переходять до державно–приватного 
партнерства (ДПП). 

Існує безліч причин цих переходів до ДПП для реалізації інфраструктурних 
проектів у дорожньо-транспортному комплексі. Необхідність подолання розриву в 
інфраструктурі через бюджетні обмеження та перевага прийняття вищого рівня 


