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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

РЕФОРМ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ПРАКТИКИ 

МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИМИ НАСТРОЯМИ 

 

Більшість проблем сьогодення, що турбують суспільство [1-4], є 

безпосередніми наслідками неефективності чинних формальних 

правил. Тому й розв’язання цих проблем неможливе без проведення 

інституційних реформ, що мають замінити неефективні чинні 

формальні правила їх більш ефективними аналогами. 

Метою даної статті є визначення особливостей проведення 

інституційних реформ в умовах поширення практики маніпулювання 

суспільними настроями. 

Незалежно від того чи набула в суспільстві поширення практика 

маніпулювання суспільними настроями чи ні, необхідною умовою 

ефективності інституційних реформ є доцільність реформування 

відповідних формальних правил. При цьому критеріями доцільності 

їх реформування є [5]: прийнятність для суспільства мети, 

досягненню якої мають сприяти неефективні формальні правила; 

низький рівень трансакційних витрати заміни формальних правил, 

порівняно з очікуваною перевагою від їх зміни; відсутність прямої 

несиметричності альтернативних формальних правил. 

Однією з основних загроз, що несе поширення практики 

маніпулювання суспільними настроями для інституційних реформ, є 
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виникнення індукованого опору суспільства позитивним 

інституційним змінам [6]. Наслідком індукованого опору суспільства 

може стати відмова від впровадження відповідних формальних 

правил (активний спротив), чи відмова від виконання вимог 

новоприйнятих формальних правил (пасивна відмова). В будь-якому 

випадку індукований опір суттєво зменшує ефективність 

реформованих формальних правил. Відповідно, проведення 

інституційних реформ за наявності індукованого опору доцільно або 

після застосування заходів мінімізації негативного впливу 

індукованого опору, або після застосування заходів попередження 

маніпулювання суспільними настроями. 

Можна виділити наступні заходи мінімізації негативного впливу 

індукованого опору на ефективність інституційних реформ: 

виведення групи занепокоєння з-під дії відповідних формальних 

правил та перенесення на групу занепокоєння частини суспільних 

трансакційних витрат опору. Недоліком застосування даних заходів є 

встановлення компромісних формальних правил, ефективність яких 

буде меншою за ефективність формальних правил, що приймаються 

за відсутності індукованого опору. 

Попередження маніпулювання суспільними настроями передбачає 

наступні заходи [7]: репресивні заходи; політика комплексного 

розв’язання загальної проблеми; підвищення освіченості 

суспільства. Проте, найбільш ефективний захід, що може бути 

застосованих в умовах коли маніпулювання суспільними настроями 

набуло значного поширення - підвищення освіченості суспільства - 

пов’язаний зі значними витратами, рівень яких може перевищити 

очікувані переваги від реформ. Відповідно, заходи з попередження 

маніпулювання суспільними настроями, через їх низьку 

ефективність, мають застосовуватись лише в тому випадку, коли 

ефективність компромісних формальних правил є недостатньою, а 

витрати на проведення заходів з попередження маніпулювання є 

меншими за очікуваний виграш від реформ. 

Таким чином, алгоритм проведення реформ, в умовах значного 

поширення практики маніпулювання суспільними настроями, має 

зводитися до наступних кроків: 
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1) визначення доцільності реформування формальних правил, за 

припущення відсутності маніпулювання суспільними настроями, у 

випадку недоцільності реформування формальних правил реформи 

скасовуються; 

2) якщо ефективність компромісних формальних правил є 

прийнятною, застосовуються заходи мінімізації негативного впливу 

індукованого опору на ефективність інституційних реформ; 

3) в іншому випадку, за умови якщо витрати на проведення 

заходів з запобігання практики маніпулювання суспільними 

настроями менші за очікувані вигоди від проведення реформ, 

застосовуються заходи з запобігання практики маніпулювання 

суспільними настроями; 

4) у випадку виконання вимог другого, або третього пунктів, 

здійснюється введення нових більш ефективних формальних правил, 

у протилежному випадку реформи скасовуються. 
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