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Абрамов Ф. В. Індукований опір суспільства та заходи його попередження
Метою статті є виявлення заходів боротьби з негативними наслідками опору суспільства позитивним інституційним змінам, що виникає вна-
слідок маніпулювання суспільними настроями. Виявлено, що індукований опір впровадженню ефективних формальних правил може приймати дві 
основні форми: активний спротив (з боку груп занепокоєння) впровадженню нових формальних правил, що, на їх думку, несуть для них загрозу, та 
пасивна відмова від виконання вимог нових формальних правил. Наслідком першої форми індукованого опору – активного спротиву – стає відмова 
від упровадження відповідних формальних правил або ж прийняття поправок, що повністю змінює їх зміст і зменшує їх ефективність. На відміну 
від цього друга форма індукованого опору – пасивна відмова – не перешкоджаючи заміні чинних формальних правил більш ефективними, суттєво 
зменшує їх ефективність. Показано, що спроби послабити негативні наслідки індукованого опору під час реформування чинних формальних правил 
шляхом протидії маніпулюванню суспільними настроями є недоцільними через низьку ефективність відповідних заходів та/або високий рівень ви-
трат, що пов’язані з їх реалізацією. Запропоновано заходи мінімізації негативного впливу індукованого опору на ефективність чинних формальних 
правил: виведення групи занепокоєння з-під дії відповідних формальних правил, що спрямовано безпосередньо на усунення мотивації членів групи 
до опору інституційним змінам, і перенесення на групу занепокоєння частини суспільних трансакційних витрат опору, що передбачає перероз-
поділ витрат між суспільством і членами групи. Показано, що внаслідок застосування даних заходів будуть встановлені компромісні формальні 
правила, ефективність яких буде проміжною між ефективністю, що забезпечується формальними правилами, які приймаються під тиском групи 
занепокоєння, та формальними правилами, що приймаються у випадку повної відсутності занепокоєння з боку суспільства.
Ключові слова: маніпулювання, суспільні настрої, трансакційні витрати, група занепокоєння, активний спротив, пасивна відмова.
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Абрамов Ф. В. Индуцированное сопротивление общества и меры по его предупреждению
Целью статьи является выявление мер по борьбе с негативными последствиями сопротивления общества позитивным институциональным 
изменениям, возникающего вследствие манипулирования общественными настроениями. Выявлено, что индуцированное сопротивление вве-
дению эффективных формальных правил может принимать две основные формы: активное сопротивление (со стороны групп обеспокоенно-
сти) введению новых формальных правил, которые, по их мнению, несут для них угрозу, и пассивный отказ от соблюдения требований новых 
формальных правил. Последствиями первой формы индуцированного сопротивления – активного сопротивления – является отказ от введения 
соответствующих формальных правил или же принятие поправок, полностью меняющих их содержание и уменьшающее их эффективность. 
В отличие от этого, вторая форма индуцированного сопротивления – пассивный отказ – не препятствуя замене действующих формальных 
правил более эффективными, существенно уменьшает их эффективность. Показано, что стратегия ослабления негативных последствий ин-
дуцированного сопротивления во время реформирования действующих формальных правил путем противодействия манипулированию обще-
ственными настроениями нецелесообразна из-за низкой эффективности соответствующих мер и/или высокого уровня издержек, связанных 
с их реализацией. Предложены меры по минимизации негативного влияния индуцированного сопротивления на эффективность действующих 
формальных правил: выведение группы обеспокоенности из-под действия соответствующих формальных правил, нацеленное непосредственно 
на устранение мотивации членов группы, и перенос на группу обеспокоенности части общественных трансакционных издержек сопротивле-
ния, предусматривающий перераспределение издержек между обществом и членами группы. Показано, что вследствие применения данных мер 
будут установлены компромиссные формальные правила, эффективность которых будет промежуточной между эффективностью, обеспе-
чиваемой формальными правилами, принимающимися под давлением группы обеспокоенности, и формальными правилами, принимающимися в 
случае полного отсутствия обеспокоенности в обществе.
Ключевые слова: манипулирование, общественные настроения, трансакционные издержки, группа обеспокоенности, активное сопротивление, 
пассивный отказ.
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Abramov F. V. The Induced Resistance of Society and Measures to Prevent It
The article is aimed at identifying measures to counter the negative consequences of public resistance to positive institutional changes arising from the ma-
nipulation of public sentiment. It is identified that induced resistance to the introduction of efficient formal rules can take two main forms: active resistance 
(by groups of concern) to introducing new formal rules that they consider to be a threat towards them, and passive refusal to comply with the requirements 
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of the new formal rules. The consequence of the first form of induced resistance, i.e., active resistance, is the refusal to introduce appropriate formal rules or 
the adoption of amendments that completely change their content and reduce their efficiency. In contrast, the second form of induced resistance, i.e., passive 
failure, without preventing the replacement of existing formal rules with more efficient, significantly reduces their efficiency. It is shown that the strategy of 
mitigating the negative effects of induced resistance while reforming the existing formal rules by countering the manipulation of public sentiment is impractical 
because of the low efficiency of the measures involved and/or the high costs associated with their implementation. The author proposes the following measures 
to minimize the negative impact of induced resistance on the efficiency of existing formal rules: removing the group of concerns from the relevant formal rules, 
directly targeted at eliminating the motivation of the group members, and shifting part of the public transaction costs of resistance to the group of concern, 
which provides for the redistribution of costs between society and the members of the group. It is demonstrated that, as a result of these measures, compromise 
formal rules will be established, the efficiency of which will be intermediate between the efficiency provided by the formal rules adopted under the pressure of 
the group of concern, and the formal rules adopted in the event of a complete lack of public concern.
Keywords: manipulation, public sentiment, transaction costs, concern group, active resistance, passive rejection.
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У сучасному світі ефективність чинних фор-
мальних правил є вирішальним фактором, що 
визначає розвиток країни. Це спонукає уряди 

багатьох країн до інституційних реформ, що поля-
гають у запозиченні формальних правил, що діють у 
більш розвинутих країнах, або ж до розробці власних. 
Проте спроби впровадити нові, більш ефективні фор-
мальні правила можуть наразитися на неочікуваний 
опір з боку суспільства, що є безпосереднім наслід-
ком маніпулювання суспільними настроями. Поді-
бний індукований опір здатен повністю блокувати ін-
ституційні реформи, що вимагає пошуків ефективних 
заходів протидії даному явищу.

Маніпулювання суспільними настроями про-
вокує формування індукованого опору навколо най-
більш актуальних проблем сьогодення, що виклика-
ють не лише занепокоєння та недовіру суспільства 
але й привертають пильну увагу дослідників. Так, 
фахівцями не лише з відповідних галузей, але й еко-
номістами, соціологами та іншими фахівцями приді-
ляється значна увага таким важливим для розвитку 
суспільства проблемам, як: програми з вакцинації 
населення [1–3], регулювання ринку трансплантації 
органів [4–6], видобування сланцевого газу [7–9], 
використання генетично модифікованих організмів 
[10–12] та багатьом іншим. Проте поза увагою до-
слідників залишаються чинники, що призводять до 
загострення уваги суспільства до відповідних про-
блем, і пошук заходів, що можуть пом’якшити нега-
тивні наслідки опору суспільства позитивним інсти-
туційним змінам.

Метою статті є виявлення заходів боротьби з 
негативними наслідками опору суспільства позитив-
ним інституційним змінам, що виникає внаслідок ма-
ніпулювання суспільними настроями.

Маніпулювання суспільними настроями у бага-
тьох випадках не лише загострює увагу суспільства 
до найактуальніших проблем сьогодення, але й при-
зводить до завищення суспільством реального рівня 
загрози, пов’язаного з відповідними проблемами [13; 

14]. Внаслідок цього в суспільстві формуються як 
хибне відчуття небезпеки тих чи інших процесів, що 
відбуваються в суспільстві, так і прагнення будь-яким 
чином уникнути уявної небезпеки. Очевидно, що в 
подібних умовах суспільство чинитиме опір будь-
яким інституційним змінам, що, на його думку, мо-
жуть сприяти підвищенню рівня уявної загрози. По-
дібний опір з боку суспільства може спонукати вла-
ду не лише відмовиться від прийняття нових, більш 
ефективних формальних правил, але й скасувати вже 
наявні формальні правила, що пов’язані з уявною не-
безпекою. При цьому, для суттєвого зменшення ефек-
тивності чинних формальних правил необов’язково 
має бути одностайність суспільства щодо бажання 
відмовиться від позитивних інституційних змін. Для 
цього достатньо, щоб у реальність загрози повірила 
лише частина суспільства, що створюватиме групу 
занепокоєння, опір якої й визначатиме ефективність 
чинних формальних правил. 

Так, у окремих країнах, внаслідок зростання сус-
пільної істерії навколо потенційної небезпеки 
АЕС, влада вже була змушена не лише відмови-

тися від будівництва нових АЕС, але й піти на закрит-
тя вже побудованих об’єктів та законодавчу заборону 
їх будівництва в майбутньому. Тобто через опір групи 
занепокоєння, що занадто перевищує ймовірність ава-
рій на АЕС, ефективні формальні правила, що спри-
яли розвитку найбезпечнішої для екології атомної 
енергетики, були замінені на неефективні формальні 
правила, що передбачають її повну заборону.

Проте поширення в суспільстві відчуття загро-
зи – це не єдиний механізм формування опору ін-
ституційним змінам. Негативна реакція суспільства 
на інституційні зміни може також виникати в тому 
випадку, коли внаслідок маніпулювання суспільни-
ми настроями в групи занепокоєння складається 
враження несуттєвості загрози, на подолання якої 
націлені нові формальні правила, порівняно з тими 
витратами, що несе за собою впровадження відповід-
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них формальних правил. Яскравим прикладом цього 
є численні протести проти впровадження карантин-
них заходів, необхідність яких обумовлена всесвіт-
ньою пандемією коронавірусу. Вочевидь, учасники 
цих протестів недооцінюють загрозу, або ж вважають 
втрати від карантину більш небезпечними, ніж коро-
навірус. Поширенню цих настроїв сприяють не лише 
популярні сьогодні соціальні мережі, де окремі гро-
мадяни активно хизуються необачним ставленням до 
небезпеки, а й політики-опортуністи, які, правильно 
відчувши суспільні настрої та намагаючись отримати 
додаткові переваги на найближчих виборах, вимага-
ють скасування карантину. Оскільки в подібних ви-
падках опір суспільства позитивним інституційним 
змінам виникає виключно внаслідок маніпулювання 
суспільними настроями, то далі ми будемо його на-
зивати індукованим опором.

Індукований опір впровадженню ефективних фор-
мальних правил може приймати форми активно-
го спротиву впровадженню нових формальних 

правил і пасивної відмови від виконання їх вимог.
Активний спротив з боку групи занепокоєння 

може бути націлений як на недопущення прийнят-
тя нових формальних правил, так і на скасування 
чинних формальних правил, що, на думку групи за-
непокоєння, несуть для неї загрозу. Наслідком ак-
тивного спротиву, як правило, стає відмова від упро-
вадження відповідних формальних правил або ж 
прийняття поправок, що повністю змінює їх зміст  
і зменшує їх ефективність. Слід зазначити, що відмо-
ва від упровадження ефективних формальних правил 
необов’язково має бути наслідком безпосередніх дій 
членів групи занепокоєння, як-то пікети, протести 
чи акції громадської непокори. Невпровадження від-
повідних формальних правил може бути наслідком 
діяльності політиків-опортунистів, які діятимуть  
в інтересах групи занепокоєння, намагаючись таким 
чином збільшити свій електорат.

На відміну від попередньої форми індуковано-
го опору пасивна відмова від виконання вимог фор-
мальних правил не перешкоджає заміні чинних фор-
мальних правил на більш ефективні. Натомість члени 
групи занепокоєння, для уникнення уявної загрози, 
просто відмовляються виконувати їх вимоги. Незва-
жаючи на те, що індукований опір у формі пасивної 
відмови жодним чином не перешкоджає впроваджен-
ню ефективних формальних правил, він є не менш не-
безпечним, ніж індукований опір у формі активного 
спротиву. Це обумовлюється тим, що ефективність 
багатьох формальних правил напряму залежить від 
частки населення, що дотримується їх вимог. Тоб-
то, ефективність впроваджених формальних правил 
буде залежати від кількості осіб, що відмовляються 
від виконання їх вимог, тобто від чисельності гру-
пи занепокоєння: чим більшою буде дана група, тим 
меншою буде ефективність впроваджених формаль-

них правил. Прикладом подібних формальних пра-
вил є щеплення: для того, щоб програма з вакцинації 
суспільства мала ефект, частка прищеплених має до-
сягти певного відсотка. Лише за цієї умови вдасться 
уникнути епідемії та зайвих втрат для економіки.

Очевидно, що поширення даної форми інду-
кованого опору залежатиме не лише від активності 
гравців-маніпуляторів, що підживлюють занепоко-
єння суспільства, але й від низького рівня трансак-
ційних витрат відмови від виконання вимог чинних 
формальних правил, що може бути обумовлено від-
сутністю суттєвих штрафних санкцій за порушення 
відповідних формальних правил, високими витрата-
ми примусу до виконання їх вимог або ж небажанням 
чиновників займатися даною проблемою.

Таким чином, індукований опір, у формі як ак-
тивного спротиву, так і пасивної відмови має 
суттєві негативні наслідки для ефективності 

чинних формальних правил. 
Оскільки індукований опір може негативно по-

значитися на ефективності навіть тих формальних 
правил, розробники яких не припустилися суттєвих 
помилок, то заходи з підвищення ефективності чин-
них формальних правил в умовах поширення інду-
кованого опору мають включати в себе заходи як з 
підвищення якості самих формальних правил, так і 
з усунення негативних наслідків індукованого опору.

Незважаючи на те, що основною причиною по-
ширення індукованого опору є маніпулювання сус-
пільними настроями, спроби підвищити ефектив-
ність чинних формальних правил шляхом протидії 
маніпулюванню суспільними настроями є недоціль-
ними через низьку ефективність відповідних заходів 
та/або високий рівень витрат, що пов’язані з їх реалі-
зацією [15]. 

Значно більшим рівнем ефективності будуть ха-
рактеризуватися заходи, що спрямовані безпосеред-
ньо на мотивацію членів групи занепокоєння та на 
перерозподіл витрат між суспільством і членами гру-
пи занепокоєння. Такими заходами з мінімізації нега-
тивного впливу індукованого опору на ефективність 
чинних формальних правил є виведення групи зане-
покоєння з-під дії відповідних формальних правил  
і перенесення на цю групу більшої частини суспіль-
них трансакційних витрат, що виникають внаслідок 
індукованого опору.

Основний принцип дії виведення групи занепо-
коєння з-під дії відповідних формальних правил як 
заходу протидії індукованому опору полягає в тому, 
що усуваються стимули, що спонукають групу зане-
покоєння до опору, – уявна загроза. Оскільки група 
занепокоєння бачить для себе загрозу в необхідності 
дотримуватися вимог відповідних формальних пра-
вил, то дозвіл не дотримуватись вимог даних правил 
означає, з точки зору групи занепокоєння, ліквідацію 
безпосереднього джерела небезпеки. Таким чином, 
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завдяки даному заходу група занепокоєння позбавля-
ється своїх страхів, а отже, і стимулів опиратися вве-
денню нових формальних правил.

Перенесення на групу занепокоєння частини 
суспільних трансакційних витрат опору, на відміну 
від попереднього заходу, не усуває уявну загрозу, що 
спонукає групу занепокоєння опиратися інституцій-
ним змінам. Натомість даний захід передбачає пере-
розподіл трансакційних витрат між суспільством і 
членами групи занепокоєння. 

Індукований опір впровадженню ефективних фор-
мальних правил призводить до зростання транс-
акційних витрат як членів групи занепокоєння –  

приватні трансакційні витрати опору, так і суспіль-
ства в цілому – суспільні трансакційні витрати опору. 
При цьому визначальну роль у поширенні індукова-
ного опору суспільства відіграють приватні трансак-
ційні витрати опору, бо саме з цими витратами члени 
групи занепокоєння порівнюватимуть уявну загрозу, 
наслідки та ймовірність якої багатократно переви-
щені гравцями-маніпуляторами. Очевидно, що чим 
вище рівень даних витрат, тим менша частина групи 
занепокоєння чинитиме опір впровадженню нових 
формальних правил. Тому підвищення рівня приват-
них трансакційних витрат опору шляхом перекладан-
ня частини суспільних трансакційних витрат на чле-
нів групи занепокоєння має послабити інтенсивність 
індукованого опору. Наприклад, перенесення хоча б 
частини тих витрат, що несе суспільство на бороть-
бу з епідеміями, на осіб, що не дотримуються вимог 
карантину, суттєво б зменшило кількість порушників 
відповідних формальних правил. 

Проте ситуація ускладнюється тим, що у членів 
групи занепокоєння також є можливість частково 
або повністю перекласти свої приватні трансакційні 
витрати опору на суспільство. Прикладом цього, зно-
ву ж таки, є система охорони здоров’я. Так, відмова 
від вакцинації здатна завдати значної шкоди здоров’ю 
членам групи занепокоєння, а отже, ы підвищити ви-
трати на лікування. Але в сучасному світі частина цих 
витрат лягає на плечі суспільства, що зменшує при-
ватні трансакційні витрати опору та збільшує кіль-
кість відмов від вакцинування. Тому даний захід про-
тидії індукованому опору має не лише підвищувати 
ефективні трансакційні витрат опору (приватні плюс 
перенесені суспільні трансакційні витрати опору), але 
й перешкоджати зворотному процесу – перенесенню 
приватних трансакційних витрат опору на суспіль-
ство, а ефективність його застосування має визна-
чатися співвідношенням ефективних трансакційних 
витрат опору та тим рівнем загрози, що очікується 
групою занепокоєння від впровадження реформова-
них формальних правил.

Слід зауважити, що запропоновані заходи про-
тидії індукованому опору не є незалежним елементом 
інституційних реформ, що може бути використаний 

для підвищення ефективності будь-яких формальних 
правил. У випадку загрози індукованого опру дані за-
ходи мають не лише враховуватися під час розробки 
нових формальних правил, а стати їх невід’ємною 
частиною.

Так, наприклад, якщо внаслідок маніпулюван-
ня суспільними настроями навколо проблеми тран-
сплантації органів були встановлені неефективні 
формальні правила, що передбачають презумпцію 
незгоди, то для підвищення ефективності даних фор-
мальних правил буде недостатньо просто розроби-
ти ефективні формальні правила, що передбачають 
презумпцію згоди. Необхідно також позбутися ін-
дукованого опору, що унеможливлює зміну чинних 
формальних правил. Цього можна досягти шляхом 
виведення всіх, хто занадто гостро сприймає потен-
ційну загрозу чорної трансплантології, з-під дії нових 
формальних правил і перенесення на дану групу зане-
покоєння більшої частини витрат, що лягають на сус-
пільство через відмову даної частини населення від 
гри за більш ефективними формальними правилами.

У даному випадку заходи з підвищення ефек-
тивності чинних формальних правил полягатимуть 
у прийнятті нових формальних правил, що передба-
чають презумпцію згоди, але дозволяють всім, хто не 
бажає бути донором органів, офіційно відмовитися 
від донорства разом із правом вимагати від держави, 
суспільства чи страхових компаній оплати відповід-
них медичних послуг, якщо самому відмовнику зна-
добиться пересадка органу. Технічно це може бути 
реалізовано у вигляді єдиного реєстру відмовників з 
їх особистими біометричними даними – для можли-
вості ідентифікувати відмовника в разі, якщо він по-
трапив до лікарні без документів. 

Відокремлення групи занепокоєння усуває 
основну перепону, що унеможливлювало вста-
новлення більш ефективних формальних пра-

вил, – побоювання окремих членів суспільства, що 
презумпція згоди створить умови, сприятливі для 
поширення чорної трансплантології та, відповідно, 
становитиме загрозу їхньому життю. Дійсно, проста 
процедура офіційної відмови від участі в державній 
програмі трансплантації органів дозволяє всім чле-
нам групи занепокоєння легко позбутися уявної не-
безпеки, що не лише зменшить напругу в суспільстві, 
але й позбавить гравців-маніпуляторів можливості 
експлуатувати у власних інтересах дану проблему. 
Завдяки цьому запропоновані заходи, хоча й не до-
зволяють переконати членів групи занепокоєння в 
безпідставності своїх побоювань, але забезпечують 
доступ до більш ефективних формальних правил для 
решти суспільства.

Слід зауважити, що ефективність формальних 
правил, прийнятих внаслідок запровадження даних 
заходів, хоча й буде вищою за ефективність формаль-
них правил, що передбачають презумпцію незгоди, 
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але, все ж таки, не досягатиме ефективності фор-
мальних правил, що передбачають презумпцію згоди, 
бо охоплюватимуть меншу кількість населення та, 
відповідно, ускладнять пошук потрібного донора.

Вплив безпосередньо на страхи групи занепоко-
єння, виведення групи занепокоєння з-під дії 
відповідних формальних правил, як захід про-

тидії індукованому опору, матиме високу ефектив-
ність, проте його застосування обмежено і можливе 
лише за таких умов:
 група занепокоєння може бути чітко іденти-

фікована;
 зменшення кола осіб, на яких поширюється 

дія відповідних формальних правил, не може 
суттєво позначитися на їх якості;

 група занепокоєння намагається уникнути 
виконання вимог даних формальних правил, а 
не нав’язати власні вимоги решті суспільства.

Якщо перша з вказаних умов не викликає зна-
чних труднощів, то дві наступні умови суттєво об-
межують застосування даного заходу.

Так, ефективність багатьох формальних правил, 
наприклад тих, що регулюють програми з вакцинації 
суспільства чи карантинні заходи, дуже сильно зале-
жить від частки населення, що дотримується даних 
правил. Очевидно, що дозвіл окремій групі не до-
тримуватися вимог даних правил позбавляє їх будь-
якого сенсу та робить неможливим застосування 
розглянутого заходу.

Прагнення ж групи занепокоєння нав’язати 
власні вимоги решті суспільства також є поширеним 
явищем, що повністю унеможливлює застосування 
відповідного заходу. Наприклад, внаслідок маніпулю-
вання суспільними настроями зростає занепокоєння 
суспільства навколо видобування сланцевого газу, що 
створює суттєві перепони для внесення необхідних 
змін у чинні формальні правила, що мають регулюва-
ти відповідну діяльність. Відокремлення групи зане-
покоєння в даному випадку не складає труднощів, бо 
очевидно, що найбільше занепокоєння даною пробле-
мою буде висловлювати населення тих місцевостей, 
де планується видобування сланцевого газу. Проте 
застосування в подібних умовах даного заходу проти-
дії індукованому опору неможливо, бо основною ме-
тою групи занепокоєння є не уникнути вимог даних 
формальних правил, а не допустити, щоб решта сус-
пільства діяла відповідно до нових правил. Тобто не 
допустити видобутку сланцевого газу в їх місцевості.

Дещо ширше коло для застосування має пере-
несення на групу занепокоєння частини суспільних 
трансакційних витрат опору. Проте перенести на 
групу занепокоєння всі суспільні витрати, що вини-
кли внаслідок індукованого опору, неможливо через 
негативні зовнішні ефекти, що спостерігаються в ба-
гатьох проявах індукованого опору. Як приклад екс-
тремального випадку опору, коли перенесення части-

ни суспільних трансакційних витрат опору на групу 
занепокоєння взагалі неможливо, можна навести 
опір скасуванню прогібіціоністського законодавства. 
У багатьох країнах занепокоєння частини населення 
перспективами легалізації ігорного бізнесу, легких 
наркотичних засобів, проституції чи абортів консер-
вує наявні формальні правила, що характеризуються 
значним рівнем етичної неефективності формальних 
правил [16]. Цілком очевидно, що в даному випадку 
суспільні трансакційні витрати опору (що складати-
муться з витрат на утримання додаткової кількості 
правоохоронців, витрат на лікування осіб, що по-
страждали через споживання неякісного товару/по-
слуги, та інших витрат, що виникають через впрова-
дження прогібіціоністського законодавства) не лише 
набагато більші за приватні витрати опору, але й жод-
ним чином не можуть бути перенесені, навіть частко-
во, на членів групи занепокоєння.

При цьому підкреслимо: необхідно чітко роз-
різняти негативні зовнішні ефекти, що пов’я-
зані безпосередньо з індукованим опором, 

і негативні зовнішні ефекти, що можуть виникнути 
через вади нових формальних правил. Так, дійсно, 
зловживання алкоголем не лише шкодить здоров’ю 
споживача алкогольних напоїв, але може також ста-
ти причиною ДТП, в якій можуть постраждати інші 
особи. Проте зростання рівня злочинності та отруєнь 
через вживання неякісного алкоголю в часи сухого 
закону у Сполучених Штатах, було наслідком не вжи-
вання алкоголю, а індукованого опору, що законсер-
вував тодішні неефективні формальні правила, котрі 
забороняли виготовлення та вживання алкоголю та 
не відповідали етичним поглядам суспільства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, індукований опір складає пере-

шкоду для впровадження ефективних формальних 
правил та є безпосереднім наслідком маніпулювання 
суспільними настроями. У випадку поширення інду-
кованого опору виведення групи занепокоєння з-під 
дії відповідних формальних правил і перенесення на 
цю групу більшої частини суспільних трансакційних 
витрат матиме такі наслідки.

По-перше, відокремлення групи занепокоєння 
дозволяє суттєво зменшити ступень занепокоєння 
суспільства та, відповідно, усуває можливості для 
маніпулювання.

По-друге, з’являється можливість користувати-
ся перевагами ефективних формальних правил тим 
членам суспільства, які не належать до групи занепо-
коєння.

По-третє, перенесення частини суспільних 
трансакційних витрат опору на самих членів групи 
занепокоєння, з одного боку, змушує останніх більш 
ретельно зважувати очікувані вигоди та приватні 
трансакційні витрати опору та спонукає деяких чле-
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нів групи занепокоєння вийти з її складу; з іншого 
боку, більша частина суспільних трансакційних ви-
трат опору буде покладено на тих, хто їх створює.

По-четверте, внаслідок застосування даних 
заходів будуть встановлені компромісні формаль-
ні правила, ефективність яких буде проміжною між 
ефективністю, що забезпечується формальними пра-
вилами, що приймаються під тиском групи занепоко-
єння, та формальними правилами, що приймаються у 
випадку повної відсутності занепокоєння з боку су-
спільства.                    
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Вишневский А. С. Революция платформ с позиций австрийской теории экономических циклов
Целью исследования является обоснование причин и перспектив развития платформенных компаний с позиций австрийской теории экономи-
ческих циклов. В работе использовался метод восхождения от абстрактного (модель экономического цикла австрийской школы) к конкретно-
му (ситуация, которая сложилась в США). Статистические наблюдения за период 1980–2020 гг. в США не противоречат австрийской теории 
экономических циклов. Стремительное развитие ведущих платформенных компаний США (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook) 
позволило утверждать о свершившейся революции платформ. Однако эта революция проходила на фоне непрекращающейся с 80-х годов ХХ 
столетия кредитной экспансии, которая характеризовалась снижением процентной ставки по федеральным фондам к нулевым значениям, 
непрерывным ростом кредитного портфеля коммерческих банков и государственного долга США. Непрерывная кредитная экспансия, с одной 
стороны, создала возможности внедрения новых технологий, создания и капитализации платформенных компаний, но, с другой – увеличила 
вероятность затяжного кризиса в будущем, т. к. в условиях кредитной экспансии формируется противоречие между перемещением ресурсов в 
платформенные компании и рисками невозможности дальнейшего эффективного использования этих ресурсов в случае их удорожания. Следо-
вательно, перспективы развития платформенных компаний будут зависеть от их способности относительно эффективно продолжать свою 
деятельность в условиях прекращения кредитной экспансии.
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Вишневський О. С. Революція платформ з позицій австрійської теорії економічних циклів
Метою дослідження є обґрунтування причин і перспектив розвитку платформних компаній з позицій австрійської теорії економічних циклів.  
У роботі використовувався метод сходження від абстрактного (модель економічного циклу австрійської школи) до конкретного (ситуація, яка 
склалася в США). Статистичні спостереження за період 1980–2020 рр. у США не суперечать австрійській теорії економічних циклів. Стрімкий 
розвиток провідних платформних компаній США (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook) дозволив стверджувати, що революції 
платформ відбулася. Однак ця революція проходила на тлі безперервної з 80-х років ХХ століття кредитної експансії, яка характеризувалася зни-
женням відсоткової ставки за федеральними фондами до нульових значень, безперервним зростанням кредитного портфеля комерційних банків 
і державного боргу США. Безперервна кредитна експансія, з одного боку, створила можливості впровадження нових технологій, створення та 
капіталізації платформних компаній, але, з іншого – збільшила ймовірність затяжної кризи в майбутньому, оскільки в умовах кредитної експансії 
формується суперечність між переміщенням ресурсів у платформні компанії та ризиками неможливості подальшого ефективного використан-
ня цих ресурсів у разі їх подорожчання. Отже, перспективи розвитку платформних компаній будуть залежати від їх здатності ефективно про-
довжувати свою діяльність в умовах припинення кредитної експансії.


