
У статті ставиться питання про необхідність підсилення регулюючої ролі держави в секторах високих 
технологій економіки, що відповідає загальносвітовій тенденції. Вказується  на невідповідність 
лібералізованої моделі сучасним реаліям нашої країни.  
Наводяться аналітичні дані, які підтверджують помилковість прийнятої на старті реформ моделі ринкової 
трансформації. Автор вказує на необхідність зміни в механізмах трансформаційних процесів, їх системного 
оновлення. 
 
In the article to be put a problem on necessity of strengthening of an adjusting role of the state for quadrants of high 
technologies of economics, that responds the world-wide tendency. It is underlined on disharmony to the liberal 
model of reforms to modern realities of our country.  
The analytical data are resulted, which one confirm an inaccuracy adopted on start of reforms of model of market 
transformations. The writer indicates necessity of change for gears of transformational processes, their system 
updating.  
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М ОБІЛІЗАЦІЯ людського, інтеле-
ктуального потенціалу суспільст-

ва, формування загальних сприятливих пере-
думов для масових, добре вмотивованих ін-
новацій в економіці зараз неможливі без ак-
тивної, цілеспрямованої державної політики. 
Необхідність аналізу останньої актуалізуєть-
ся в умовах подальшої лібералізації українсь-
кої економіки. Вітчизняні економісти 
В.М. Геєць, В.І. Лисицький, І.І. Лукінов, 
М.А. Павловський, Б.І. Холод та ін [1-5] у 
своїх дослідженнях уже давно звертають на 
це увагу. Водночас перехід до інноваційної 
моделі розвитку передбачає посилення регу-
люючої ролі держави в економіці, особливо в 
секторах високих технологій. Це загальносві-
това тенденція. Для європейських країн із 
виразною соціальною політикою характер-
ним є за 30 останніх років зростання (з 6-12% 
до 45-55%) частки державних витрат у ВВП 
[6-7]. На жаль, Україна поки що не поспішає 
реалізувати європейський досвід у розвитку 
власної економіки. Реаліям її лібералізації і 
присвячене це дослідження. 

Свідомо обрана у перші роки незалежнос-
ті модель лібералізованого ринку дозволила 
в стислі строки зруйнувати неефективну ко-

мандно-адміністративну систему. Однак, як 
зазначають українські дослідники, “процеси 
руйнації швидко перетнули критичну точку, 
викликали наростання деструктивних проце-
сів в економіці та суспільстві, суттєво знизи-
ли міжнародний рейтинг України як держа-
ви. Суто лібералізована модель перестала 
відповідати реаліям країни і виявилася незда-
тною вивести її з системної кризи” [8]. 

Підтвердженням цього висновку є насту-
пні дані. Якщо в 1990 році в Україні серед-
ній прибуток на душу населення становив 
2760 дол., то в 1999 році цей показник 
(ВВП на душу населення за поточним ва-
лютним курсом) знизився до 617 дол. й до 
сьогодні суттєво не змінився. Згідно зі сві-
товою класифікацією це рівень бідних кра-
їн (середньосвітовий показник ВВП на ду-
шу населення перевищує 5 тис. дол., а в 
розвинутих європейських країнах – 25 тис. 
дол.). В 1990 році Україна була багатшою 
за дві третини країн світу; зараз ми перебу-
ваємо в групі держав, назви яких далеко не 
просто знайти на географічній карті. Рані-
ше ми випускали майже 1,5% світової про-
мислової продукції, зараз – менше ніж 
0,5%. Продуктивність праці порівняно із 
середньосвітовим рівнем нині становить 
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менше 40%. Окрім того, як зазначає 
А. Гальчинський, “на виході попереднього 
етапу реформ ми отримали не лише безпре-
цедентний за світовими стандартами спад 
виробництва і життєвого рівня населення, з 
одного боку, а й до межі деформовану 
структуру виробництва, спотворену, мутан-
тну за своїм змістом систему економічних 
відносин. Йдеться про так звану віртуальну 
економіку, значна частина якої базується на 
тіньових корумпованих зв’язках” [9]. 

Тому після кризових подій серпня 1998 
року було б неприпустимо продовжувати до-
тримуватися принципів неолібералізму, що 
обмежували сферу економічної політики ли-
ше перетвореннями на макрорівні. Адже сама 
по собі макроекономічна стабілізація без ці-
леспрямованих перетворень на мікрорівні не 
може бути результативною. Тому політика 
пасивного невтручання у процеси, що вини-
кають на мікрорівні, поступово змінюється на 
політику активного стимулювання економіч-
ного зростання. Економіка почала виходити з 
багаторічного, здавалося б, безнадійного, шо-
кового стану завдяки впливам імпульсів роз-
витку, що базуються на основі саме такої по-
літики.  

Одним із факторів, що стримували здійс-
нення економічних реформ, була відсут-
ність не тільки практичного досвіду, а й 
брак суто теоретичного осмислення шляхів 
переходу від адміністративно-командної 
економіки до ринкової. У багатьох випад-
ках неадекватними були і рекомендації 
міжнародних фінансових інституцій і зару-
біжних експертів, які часто зводилися до 
застосування штучно сконструйованих ста-
ндартних стереотипів, були механічною 
калькою з чужого досвіду, не враховували 
специфіку нашої держави. Ці рекомендації 
ми сприймали некритично. Давалася взнаки 
недосвідченість кадрового потенціалу, а 
точніше – “кадровий голод”, який був особ-
ливо відчутним на старті реформ. Звідси – 
численні помилки та прорахунки, невпев-
неність у здійсненні управлінських рішень. 
Як зазначає М. Павловський, “сталося так 
тому, що реформи проводились без науко-
вого осмислення, без глибокого розуміння 
ролі та місця ринкових відносин і держав-
ного регулювання в житті суспільства, че-
рез наївну віру в те, що Захід нам допомо-
же, через те, що впливові на першому етапі 
реформ політичні партії націлювались у 

першу чергу на боротьбу “проти”, на руй-
нування старої системи, що набуло харак-
теру не конструктивного, а деструктивного 
руйнування, а також через неврахування 
особливостей геоекономіки” [3, с. 6].  

Як зазначається в Посланні Президента, 
економічна криза та суперечності попере-
днього етапу реформ мають ще одне під-
ґрунтя: неадекватність трансформаційної 
моделі, яка сформувалась в перші роки пе-
ретворень, хоча змінити її спрямованість в 
період глибокої економічної кризи, яка са-
ма по собі деформує соціально-економічні 
та політичні відносини, було практично не-
можливо. За своєю економічною сутністю 
та спрямованістю це була модель, що базу-
валася на спрощених принципах ринкової 
трансформації і зводилась до логіки однобі-
чного економізму без урахування пріори-
тетності інституційних перетворень, необ-
хідності посилення в процесі реформ діє-
здатності держави, взаємозв’язку економіч-
них та неекономічних чинників суспільного 
розвитку. Тому значна частина проблем, 
що накопичилися, породжена саме розба-
лансуванням економічних, соціальних та 
політичних чинників суспільних перетво-
рень. Окрім того ця модель не мала необ-
хідної соціальної спрямованості. Формула 
“спочатку реформи, а потім реалізація за-
вдань соціального розвитку”, визначена 
вже на початку перехідного періоду, вияви-
лася не просто помилковою, а глибоко де-
структивною. На практиці вона звелася до 
того, що реформи здійснювалися ціною со-
ціальних втрат. У багатьох випадках було 
демонтовано навіть ті соціальні цінності, 
які свого часу були запозичені західними 
країнами та інтегровані в сучасні цивіліза-
ційні процеси. Відповідно економічні рефо-
рми не сприяли досягненню визначальної 
мети трансформаційного процесу – станов-
лення середнього класу як основного носія 
демократії, соціальної та політичної стабі-
льності в суспільстві, економічного прогре-
су. Не було забезпечено становлення прин-
ципово нової, адаптованої до ринкової еко-
номіки соціальної інфраструктури. Рефор-
ми не сприяли подоланню бідності, глибо-
кого матеріального розшарування населен-
ня, яке набагато перевищує відповідні по-
казники розвинених країн і не сприяє 
утвердженню в суспільстві надійної соціа-
льної та політичної стабільності. 
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Помилковість прийнятої на старті ре-
форм моделі ринкової трансформації поля-
гала (як це нині стає очевидним) в оцінці 
України як держави нерозвиненої не лише з 
економічної, а й з науково-технічної і тех-
нологічної точок зору, з усіма наслідками, 
що з цього випливали. Ця хибна позиція не 
дозволила створити необхідні умови для 
примноження та зміцнення інтелектуально-
го потенціалу суспільства, інноваційного 
розвитку економіки, освоєння нових висо-
ких технологій, подолання структурних де-
формацій, успадкованих від адміністратив-
но-командної системи. У кінцевому підсум-
ку економічна динаміка не набула сучасної 
постіндустріальної спрямованості, що мало 
стати стрижнем трансформаційного проце-
су. Ми фактично почали рухатися у зворот-
ному напрямі, підкреслюється в Посланні, 
– демонтажу відповідного потенціалу роз-
витку, до запровадження стандартів країн, 
що нині спеціалізуються на обслуговуванні 
потреб постіндустріального центру.  

Через допущені прорахунки, насамперед 
низьку дієздатність держави, становлення 
ринкових відносин супроводжувалося гли-
бокими деформаційними процесами. Набу-
ли поширення нецивілізовані форми нагро-
мадження капіталу, істотні суперечності в 
практиці приватизації, зростали рівень тіні-
зації економіки, корупції та економічної 
злочинності, обсяги позабанківського гро-
шового обігу. Найбільш небезпечним є змі-
цнення позицій олігархічного капіталу, йо-
го зрощування з державною бюрократією, 
тенденції підпорядкування економіки та 
держави загалом корпоративним інтересам. 

За роки реформ не вдалося реалізувати ос-
новну вимогу економічного курсу 1994 року 
щодо істотного зниження податкового тиску, 
створення ефективної, стимулюючої вироб-
ництво податкової системи. Крім всього тут 
позначився і особистий інтерес чиновників. 
Непосильний рівень оподаткування автома-
тично передбачає, по-перше, існування бю-
джетної недоїмки, у якій зацікавлені податкі-
вці, по-друге, високі штрафи та пені, що по-
роджують хабарі, по-третє, взаємозаліки, спи-
сання боргів, податкові кредити і ще багато 
такого, що зміцнює фундамент корупції. Не 
випадково сфера державних фінансів поряд з 
банківською системою є нині найбільш кри-
міналізованою. Зрозумілим є й те, що висо-
кий податковий тиск – це основа тінізації еко-

номіки. Податкове навантаження автоматич-
но переноситься на обмежене число легально 
працюючих ефективних підприємств, що у 
свою чергу підриває їх фінансовий стан, сти-
мулює використання неринкових інструмен-
тів економічних розрахунків, платіжну забор-
гованість. 

Наступна проблема пов’язана з незаверше-
ністю реформування відносин власності – 
основної ланки ринкової трансформації еко-
номіки. Визначена чинним законодавством 
сертифікатна приватизація за своєю суттю 
може розглядатися лише як початковий етап 
реформування відносин власності. Її здійс-
нення неспроможне забезпечити реалізацію 
основного – формування відповідального гос-
подаря, який був би зацікавлений у інвести-
ційній діяльності, якнайшвидшому оновленні 
виробництва, його реальному оздоровленні. 
Результатом цього є поширення неформаль-
ної приватизації, яка породила псевдовласни-
ків – осіб, що не мають юридичних прав влас-
ності, але фактично володіють підприємства-
ми та організаціями, використовують їх май-
но і доходи з метою власного збагачення. Ме-
ханізмами такого збагачення стали бартери-
зація обміну, система неплатежів та невиплат 
заробітної плати, тінізації господарських зв’я-
зків. Значний прошарок псевдовласників пе-
ретворився у найконсервативнішу силу суспі-
льства, яка блокує перехід до повномасштаб-
ної грошової приватизації, поглиблення ре-
форм.  

Належним чином не вдалося зміцнити 
банківську систему, на яку програмою 1994 
року покладалася функція “локомотива ре-
форм”. Вона і досі, з точки зору В. Суслова, 
колишнього міністра Економіки, залиша-
ється “ахілесовою п’ятою української еко-
номіки” [6]. 

Недоліки в здійсненні реформ, їх структу-
рна незавершеність та недостатня ефектив-
ність пояснюються також значним загострен-
ням протягом всього періоду, що розгляда-
ється, протистоянь між законодавчою та ви-
конавчою владами, діями опозиційних сил, 
спрямованими на те, щоб будь-якою ціною 
дискредитувати курс ринкових перетворень, 
підірвати віру населення в його історичну 
перспективу. В результаті постійних нама-
гань опозиції зірвати процес утворення розго-
рнутої законодавчої бази ринкових перетво-
рень, Україна й досі не має приведеного у 
відповідність з вимогами часу Цивільного, 
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Житлового, Податкового та ін. кодексів. 
За всі роки незалежності в Україні не 

вдалося сформувати дієздатний апарат еко-
номічного управління ринковими перетво-
реннями, докорінно перебудувати функціо-
нальні структури, стиль, методи й традиції, 
що були притаманні адміністративній сис-
темі. Дає себе знати відсутність кваліфіко-
ваного ядра управлінської еліти. Існуюча 
система підготовки та перепідготовки кад-
рів ще далека від вимог сьогодення. Як на-
слідок – кадровий потенціал ринкових пе-
ретворень лишається вкрай обмеженим. 
Саме цим пояснюються помилки, припуще-
ні при розв’язанні завдань кадрової політи-
ки, перманентні зміни у вищих ешелонах 
влади. Даються взнаки слабкість середньої 
ланки управління, недостатній менеджмент 
не лише на державних підприємствах, а й у 
багатьох підприємницьких структурах. В 
результаті утворилася глибока суперечність 
між новими відносинами, що формуються, і 
діючою адміністративною системою управ-
ління. Ця суперечність, яка притаманна 
практично всім постсоціалістичним краї-
нам, виступає чи не найсерйознішим галь-
мом соціально-економічного прогресу. По 
суті, йдеться про те, що на нинішньому ета-
пі розвитку проведення глибоко структуро-
ваної, адекватної новим реаліям економіч-
них та політичних відносин адміністратив-
ної реформи перетворюється в основний 
пріоритет державної політики. 

Висновок є очевидним: Україні потрібно 
ще здійснити досить глибокі системні пере-
творення у різних сферах економічного, соці-
ального та політичного життя з тим, щоб міц-
ніше утвердитися на терені сучасного цивілі-
зованого розвитку. Маємо все зробити для 

того, щоб цей етап пройти якомога енергійні-
ше, щоб він був максимально стислим. 

Але слід і тут бути об’єктивними. Пере-
творення, про які йдеться, у тому числі й у 
свідомості людей, морально-психологічній 
сфері, потребують значно тривалішого ча-
су, ніж уявлялося раніше. На це потрібно 
спрямувати людські очікування. Помилкою 
реформаторських сил було те, що суспільс-
тво орієнтувалося на швидке й відносно 
безболісне досягнення кінцевого результа-
ту перетворень. Розчарування людей, яке 
нині слід долати копіткою роботою, ґрунту-
ється і на цьому. 

Таким чином, вочевидь постає необхід-
ність рішучого поглиблення курсу реформ. 
Тепер створено об’єктивні передумови го-
ловного – посилення соціальної спрямова-
ності реформ, надання їм більшого конс-
труктивізму, комплексності та суспільної 
привабливості. Конче важливо зберегти і 
наступність реформ.  

Слід взяти до уваги й те, що наявний ін-
струментарій економічної політики, який 
сформовано в попередній період, у своїй 
основі не сприяє забезпеченню якісних пе-
ретворень – інноваційного розвитку, онов-
лення структури виробництва, подолання 
глибокої диференціації доходів та ін. В ме-
жах нинішньої моделі розвитку широкома-
сштабна модернізація національної еконо-
міки просто неможлива. Потрібні суттєві 
зміни в механізмах трансформаційних про-
цесів, їх системне оновлення – тобто осми-
слений перехід до інституційної моделі ри-
нкових перетворень, поєднаних з елемента-
ми ефективного державного регулювання.  
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