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Інституційна адаптація до різких змін до та після фінансової кризи
Метою дослідження є аналіз важливої бази та механізмів для інституційних змін, що полегшують адаптацію
економічної системи до різких змін. Для досягнення цієї мети було проведено порівняльний аналіз для визначення
різних підходів до управління кризами та режимів їх регулювання внаслідок фінансових дисбалансів у Данії,
Швеції та США, представлених трьома різними моделями інституційної адаптації. Таким чином, у статті
відображено багатоаспектне явище інституційних змін шляхом оцінки теоретичних основ, пов’язаних з поняттям
інституційної адаптації. В свою чергу, в основі поняття інституційної адаптації лежать управління кризами та
фінансова політика у післякризовий період. Висвітлено основні механізми інституційної адаптації, побудовані на
різних процедурах регулювання: розширення повноважень (розширення повноважень традиційних інститутів,
наділених додатковими функціями), обмеження кола повноважень (обмеження свободи дій новостворених
інститутів), реорганізація (закриття та реорганізація традиційних ефективних інститутів для запровадження нових
механізмів регулювання), зміна форми (зміна форми та адаптація новостворених інститутів), додавання (додавання
нових підходящих елементів у законодавчу та інституційну базу), переймання (переймання досвіду інших галузей
та ринків), а також підвищення (підвищення функціональних компетенцій). Доведено, що навіть якщо регулюючі
органи опираються на інститути та алгоритм дій, сформовані та розвинені до появи потреби у реагуванні на нові
обставини, вони адаптують та переформовують їх для підготовки та представлення оновленого плану дій.
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Институциональная адаптация к резким изменениям до и после финансового кризиса
Целью исследования является анализ важной базы и механизмов для институциональных изменений, облегчающих
адаптацию экономической системы к резким изменениям. Для достижения данной цели был проведен
сравнительный анализ для определения различных подходов к управлению кризисами и режимам их
регулирования вследствие финансовых дисбалансов в Дании, Швеции и США, представленных тремя различными
моделями институциональной адаптации. Таким образом, в статье отображено многоаспектное явление
институциональных изменений путем оценки теоретических основ, связанных с понятием институциональной
адаптации. В свою очередь, в основе понятия институциональной адаптации лежит управление кризисами и
финансовая политика в послекризисный период. Освещены основные механизмы институциональной адаптации,
построенные на различных процедурах регулирования: расширение полномочий (расширение полномочий
традиционных институтов, наделенных дополнительными функциями), ограничение круга полномочий
(ограничение свободы действий новосозданных институтов), реорганизация (закрытие и реорганизация
традиционных эффективных институтов для внедрения новых механизмов регулирования), изменение формы
(изменение формы и адаптация новосозданных институтов), добавление (добавление новых подходящих
элементов в законодательную и институциональную базу), перенимание (перенимание опыта других отраслей и
рынков), а также повышение (повышение функциональных компетенций). Доказано, что даже если регулирующие
органы опираются на институты и алгоритм действий, сформированные и развитые до появления потребности в
реагировании на новые обстоятельства, они адаптируют и переформировывают их для подготовки и представления
обновленного плана действий.
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