
Тема 19 

ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК 
 
 

 

Тільки з однієї системи людство дуже довго 

не зможе вибратися – із Сонячної. 
(Станіслав Лец) 

СРСР – це держава, яка побудувала свою систему на 

найвеличніших 
помилках, що коли-небудь робилися в сфері політекономії. 

(Фрідріх Візер) 
 
 

 

1. Перехідна економіка як об’єкт економічної теорії. 

2. Сутність та основні характеристики командної економіки. 

3. Варіанти переходу до ринкової економіки. 
4. Ринкова трансформація економіки України. 
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Останній розділ  курсу присвячений  окремим економічним 
проблемам  сучасності.  Таким  чином,  теоретичні  проблеми, що 

були розглянуті в попередніх  темах, використовуються для 

аналізу актуальних  питань сьогодення.  Розгляд  проблем і 

напрямків перехідної  економіки, економічних реформ повинен 

включати й аналіз тієї економічної системи, що панувала в нашій 

країні протягом десятиріч. 
 
 
 
 

 

1. ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

 

Безперервна еволюція суспільства природно передбачає 

існування певних перехідних періодів від одного щабля розвитку 

до іншого. Використовуючи як цивілізаційний, так і формаційний 

підхід, доводиться констатувати наявність не лише сталих, 

стаціонарних форм  (аграрна, індустріальна  цивілізації, або 

феодалізм, капіталізм), але і особливого стану переходу від однієї 

історичної форми до іншої,  для якого характерно переплетення 
елементів старого і нового етапів розвитку. 

Політична економія,  як  наука,  склалася  в  період  зрілості 

індустріальної  цивілізації.  Тому  об’єктом  аналізу  надовго  стала 

ринкова економіка, а більшість її категорій сприймалися як 
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природні. Перехідний  стан економіки аналізувався  лише в 

контексті циклічного характеру розвитку. Хоча ґрунтовний аналіз 

перехідної економіки можна  знайти у працях В.І. Леніна, але він 

обмежувався  конкретними  задачами,  що  стояли  перед  партією 

більшовиків.  Події  ХХ  ст.,  які  сприяли  як  більш  критичному 

ставленню до ідей класиків, так і пошукам нових форм розвитку, 
переконливо довели нагальну потребу зробити перехідну 

економіку об’єктом економічної теорії (для цього  розділу науки 

вже запропонована назва – транзитологія). 

Безсумнівно, можна казати про перехід від індустріальної до 

постіндустріальної стадії розвитку суспільства, що відбувається в 

наш час. Розвинуті країни перебувають у стані глобального 

перехідного  періоду,  що  проявляється  у  радикальних  змінах  у 

рівні життя, організації виробництва, структурі зайнятості, устрої 
систем соціального захисту тощо. 

Але у більшості випадків, вираз “перехідна економіка” 
вживається для  країн,  які  знаходяться  в  процесі  становлення 

ринкової економічної системи.   До них  цілком  правомірно 

відносять багато країн Азії, Африки та  Латинської  Америки (так 

званих   країн  “третього   світу”),  перехід  там здійснюється від 
переважно традиційних форм до ринкових (так звані традиційні 

перехідні економіки). Для аналізу подібних країн з недосконалим 

ринком і слаборозвинутою ринковою інфраструктурою не завжди 

можливо  використовувати  загальні  принципи  економічної 

науки.  Ринкові  інститути  там  співіснують  з інститутами 

патріархального  суспільства.  Аналіз  ускладнюється  через 

численність таких країн, розбіжність у  рівнях розвитку та типах 

господарювання. Тому  серед них  прийнято  виділяти окремі 
підгрупи:  адже  деякі  розвиваються  доволі  стрімкими  темпами 

(нові індустріальні країни,  країни-нафтоекспортери, офшорні 

зони),  деякі  залишаються  найбіднішими  країнами  із  застійною, 

переважно   традиційною економікою   та   міжплемінною 

ворожнечею  (країни  Південної  Азії,  африканські  країни,  що  на 

південь від Сахари). Окрему підгрупу складають країни, розвиток 

яких базується на ортодоксальному релігійному  фундаменталізмі 
(Іран, Афганістан). 

Поява іншого типу перехідних економік була викликана 

крахом  командної  економічної  системи  та  початком  розбудови 
ринкової економіки (так звані нові перехідні економіки). 
Посткомуністичним країнам  довелося  здійснювати  закономірне, 
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об’єктивне   повернення до найважливіших  підвалин   сучасного 

суспільства  –  ринку  і  демократії.  Процес  створення  ринкових 

інститутів у цих країнах  відрізнявся від аналогічних процесів у 

країнах з  традиційними  перехідними економіками –  адже в 

соціалістичну  епоху    були створені   високотехнологічні 

підприємства в  окремих  галузях, доступність освіти сприяла 
значному зростанню людського  капіталу,   були запроваджені 

високі  соціальні   стандарти.  Наявні  були  і  власні  проблеми  – 

відсутність    конкуренції,  заповзятливості, приватної  ініціативи 

тощо. 

Не  дивлячись  на  природні  розбіжності,  традиційні  та  нові 

перехідні економіки характеризують певний проміжний стан 
суспільства і в них можна виділити деякі схожі риси. 

 

 

1. Несталість. Зміни в будь-якій економічній системі 

відбуваються   постійно,   але  система повертається в 

рівноважний,  сталий  стан. У перехідній економіці зміни 

носять  безповоротний характер. Вони посилюють несталість 

системи і врешті-решт сприяють переходу до іншої якості. 

2. Альтернативний характер розвитку. Наслідки розвитку носять 

багатоваріантний характер. Навіть за умов свідомого 
керування неможливо з точністю прогнозувати всі результати 

перехідного процесу. Абсолютно виключена можливість 

повернення в попередній стан. 
Наведені риси є найголовнішими. Подібну ситуацію 

невизначеності, коли існують різні варіанти подальшого розвитку 

та велике значення мають випадкові чинники, називають точкою 

біфуркації (від лат. bifurcus – роздвоєння). Це поняття є одним з 
основних в системному аналізі та теорії синергетики, що виникла 

на його основі. Точка  біфуркації – це перехід системи з одного 

стану в інший, коли вона виходить з стану рівноваги і її розвиток 

може  бути  спрямований  у  тому  чи  іншому  напрямку  завдяки 

навіть незначному  сигналу.  Після  цієї  точки  змінити  напрямок 
розвитку доволі важко. 

3. Наявність певних перехідних форм, що  існують лише в 

перехідний період. Прикладом можуть бути приватизаційні 

сертифікати як  форма масової приватизації в 
посткомуністичних країнах. 

4. Зростання ролі неекономічних чинників (політичних, 

моральних, культурних), що в свою чергу пояснює особливу 
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актуальність інституціонального напрямку економічної теорії 

та потребу саме інституційних перетворень для вдалого 

реформування економіки. 
 

 

Непрямими свідченнями єдності процесів, що відбуваються в 

країнах як з традиційними, так і новими перехідними 
економіками, може служити  віднесення їх до нових ринків, що 

з’явилися з отриманням державами незалежності, таких ринків, які 

притаманні країнам, що розвиваються (ринки, що народжуються 

– emarging markets). 

Серед цих країн виділяють групу, яку за аналогією “великої 

сімки”  (G-7)  називають  “сімка,  що  розвивається”  (E-7),  до  неї 
входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Індонезія, Туреччина і 
Мексика. Сьогодні сукупний ВВП цих країн складає лише 20% від 

економіки G-7. Але за умов збереження нинішніх (доволі високих) 

темпів економічного зростання, економіка Е-7 повинна 

наблизитися до рівня країн з розвинутою ринковою економікою. 

Актуальні проблеми реформування  української  економіки 

потребують більш детального аналізу саме нових перехідних 
економік. В посткомуністичних країнах перехідна економіка 
зазвичай визначається  як  період краху  командної економіки, 

наступна  трансформаційна  (системна)  криза  та  відновлювальне 

зростання,  яке  закінчується  початком  інвестиційного  зростання. 

Подібний  перехідний  період  закінчився  у  більшості  колишніх 

соціалістичних країн на початку  ХХІ ст. Але аналізу його 

закономірностей  повинна  передувати докладна характеристика 
самої командної економіки. 

 
 
 
 

 

2. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМАНДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Неринкова  система господарювання, що була створена в 

соціалістичних  країнах,  мала багато  різних  назв:  планово- 

централізована,  командна, адміністративно-командна,   соціаліс- 

тична, навіть “економіка  дефіциту” (за влучним висловом 

Я.Корнаі).  Кожна  назва  зі  свого  боку  розкриває  сутність  цієї 

системи. 
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Хоча революція 1917 р. сталася не за марксистським 

сценарієм,  на  практиці  комуністи  намагалися  реалізувати  саме 

положення марксистської теорії (ліквідація  приватної власності, 

централізоване  планування,   диктатура    пролетаріату). 

Економічною основою системи було  абсолютне панування 

державної власності й централізоване (директивне) планування. 

Планування 

На відміну від ринкового господарства, що  розвивається 
стихійно, регулюється попитом  і пропозицією, в командній 

економіці є  центр,  який  забезпечує  єдине  керування,  створює 

єдиний план, тобто визначає, що робити (перше питання 
економічної системи). Економічні плани в СРСР затверджувалися 

на вищому форумі правлячої партії і вищим законодавчим 

органом країни  (подібне зрощення політичної, виконавчої і 

законодавчої гілок влади є однією з головних ознак 
тоталітаризму).  План  набував  форми  закону,  тож   його 

невиконання тягнуло за собою адміністративно-карну і партійну 

відповідальність. 

Обсяг виробництва визначався виключно величиною наявних 
ресурсів, а виробничі результати, що були досягнуті на 

попередньому етапі, визначали обсяги майбутніх періодів 

(планування від досягнутого). Здійснювалося “виробництво заради 

виробництва” – орієнтація на кількісне зростання, надмірні 
інвестиції у І підрозділ суспільного виробництва. 

Розміщення ресурсів 
Вирішення другої проблеми економічної системи (як робити, 

з яких  ресурсів?)  також  бере  на  себе  держава.  Відомо,  що  в 

ринковій економіці рішення  приймається самими виробниками в 

залежності від цін на ресурси. “У соціалістичному суспільстві, де 

існує лише один керуючий (держава), немає ні цін на чинники 

виробництва, ні економічного розрахунку. Підприємця в 

капіталістичному  суспільстві чинник через свою ціну застерігає: 

“Не  чіпай  мене,  я  призначений  для  задоволення  іншої,  більш 

нагальної потреби”. При соціалізмі ці чинники виробництва “німі” 
(Л.Мізес). 

Відповідно до директивного планового завдання 

підприємству надавалися безкоштовні ресурси і фонд заробітної 
платні.  Надання  ресурсів  безкоштовно  або  за  символічну  ціну 

неминуче сприяло їхньому нераціональному, марнотратному 

використанню. 
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Враховуючи ці особливості, можна сказати, що в командній 

економіці фактично не існувало ринків праці, землі і капіталу. Не 

існувала і така принципова категорія економіксу як альтернативні 

витрати: у директорів соціалістичних підприємств не було 

можливості  вибору та  взагалі витрати неможливо було 

розрахувати. 

Положення підприємств 

В умовах  командної  економіки  фактично  не  існує  такого 
чинника виробництва як підприємницькі здібності, оскільки 

держава регулює  всю  господарську  діяльність  і  підприємство 

втрачає автономність. Майже всі підприємства в СРСР були 
державними. Навіть  діяльність  колгоспів  (формально 

кооперативної  форми власності) фактично регулювалася 

центральними органами. 

Підприємства діяли в умовах так званих “м’яких бюджетних 

обмежень” (за  визначенням Я.Корнаі), тобто ризик, прибутки і 
збитки переносилися на суспільство у цілому. Збитки не 

призводили до ліквідації підприємств. Проблема нестачі коштів 

вирішувалася шляхом “торгівлі” з центром – підприємства 

намагалися отримати більше ресурсів і нижчий рівень планового 
завдання. Центру, звісно, були відомі ці намагання і він вдавався 

до планування “від досягнутого”. 

Труднощі з керуванням великою кількістю підприємств 

врешті-решт  спричиняли  прагнення  зосередити  в  межах  однієї 
господарської одиниці якомога більше функцій, як наслідок, 

штучно створювалися  монополії,  нехтувалися  переваги  поділу 

праці. 
Ціноутворення 

В ринковій  економіці  ціни  є  своєрідним  компромісом  між 

попитом і пропозицією, інформаційним сигналом про наявність в 
економіці диспропорцій (дефіцитів, надлишків). В командній 

економіці  держава визначала структуру суспільних потреб. 

Виходячи з  неї,  з  ідеологічних  міркувань,  центр  встановлював 

ціни на товари і послуги. “Ціна перестає бути результатом 
компромісу,  вона  стає  виразом  владного  акту”  (Р.Барр).  Таким 

чином, за цінами  залишалося виконання лише планово-облікової 

функції. В СРСР Держкомцін затверджував щорічно 200 тис. цін і 

тарифів. 

Рівень і  відповідність  цін  на  різні  види  товарів  і  послуг 

встановлювалися  довільно,  внаслідок  чого  встановився  значний 
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диспаритет цін.  Ще  в  роки  індустріалізації  держава  встановила 

відносно низькі ціни на продукцію важкої промисловості і 

відносно високі – на продукцію предметів споживання. За рахунок 

високих цін на товари масового  вжитку фактично фінансувалася 

прискорена індустріалізація. 

Дефіцит: прихована інфляція та вимушені заощадження 

Оскільки ціни встановлювалися довільно і протягом певного 

часу  лишалися  фіксованими,  неминуче  виникала  ситуація, коли 
внаслідок зростання попиту створювався дефіцит на ринку 
певного товару (рис. 19-1). З іншого боку, самий порядок 

прийняття  планових  рішень  ніс  в  собі  потенційну  можливість 

дефіциту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19-1. Виникнення дефіциту в командній економіці 
 

 

Це явище було постійним супутником командної економіки. 

Так звані стабільні ціни начебто давали підстави пишатися 

відсутністю  інфляції.  Але   дефіцит  товару  означає  труднощі 

перетворення грошей на товар, зростання грошової маси в країні – 
тож фактично є формою інфляції (лише прихованої). 

Іншим наслідком дефіциту в командній економіці були 

вимушені заощадження, що тягли за собою незацікавленість в 

праці. 
Відсутність стимулів, примушення до праці 

В ринковій економіці конкуренція забезпечує дієвість 

стимулів до праці (так званий економічний примус). На відміну 
від неї,  в  командній  економіці  центр  привласнював  вироблену 
продукцію і конкуренція замінювалася соціалістичним змаганням 

– втрачався сенс краще працювати. Хоча в командній економіці 

залишалися матеріальні стимули, вимушені заощадження 

підривали систему заохочення. 
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Якщо не працювали матеріальні стимули,  їх  доводилося 

замінювати  неекономічним  примусом  до  праці.  На  практиці  це 

реалізовувалося за  допомогою  ідеології вкупі з політичними 

репресіями. Іншим видом примусу була  аграрна система. Доволі 

значну частину  народного господарства складала табірна 

економіка. 

Тіньова економіка 

Феномен тіньової економіки знайомий всім розвинутим 
країнам світу. Але на відміну від країн з ринковою економікою, 

адміністративно-командна  система  мала  джерело,  що  постійно 

підпитувало розвиток тіньової економіки – хронічний дефіцит. 
У Радянському Союзі тіньова економіка досягла величезних 

масштабів. За підрахунками  економістів, у другій половині 80-х 

років у суспільному секторі народного господарства було зайнято 

близько 130 млн. людей, у тіньовій економіці – 40-50 млн. Хоча ці 
дані  вже  не  вражають  на  тлі  статистики  країн  з   перехідною 

економікою у  1990-ті  роки.  У  деяких  з  них  (в  тому  числі,  в 

Україні)  тіньова  економіка  за  обсягом  приблизно  дорівнювала 

офіційній. 
Бартерна торгівля і неконвертована валюта 

Взагалі проблему дефіциту товарів можна було вирішити за 
допомогою  імпорту,  але  в  командній  економіці  навіть  до  цих 

питань підходили  з  точки  зору  ідеології.  Торгівельні  партнери 

поділялися на соціалістичних, капіталістичних та тих, що 

розвиваються. 
З 1920 р. фактично проводилася політика автаркії, 

незважаючи  на  налагодження певних  торгівельних зв’язків  із 

західними країнами по  мірі  встановлення дипломатичних 

стосунків.  У 1949  р.  була  створена Рада Економічної 

Взаємодопомоги. Але торгівля навіть з соціалістичними країнами 

відбувалася на бартерній основі. Природно, що бартер обмежував 

торгівельні  можливості і  країни  не отримували  користі від 

порівняльних переваг. 

Співставлення внутрішніх і зовнішніх цін здійснювалося на 

основі  обмінного  курсу,  що  був  встановлений  також  довільно, 
чисто вольовим рішенням. 

 

 

В історії радянської економіки зазвичай виділяють такі 

періоди: 
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1) 1917-1928 рр., коли дореволюційна ринкова економіка була 

примусово зруйнована, замінена спочатку “воєнним 

комунізмом”, пізніше в період НЕПу частково відновлена; 

2) 1929-1953  рр.:  ринкова  економіка  була  остаточно  замінена 

адміністративно-командною, що функціонувала в умовах 

тоталітарного політичного ладу; 

3) 1954 – кінець 1970-х рр.: почалася ерозія централізованого 

планового управління, що призвела врешті-решт до 
саморуйнації так званого “реального соціалізму”; 

4) 1980-90-ті роки – повний крах радянської моделі командної 

економіки, перехід до ринкової економіки. 
 
 
 
 

 

3. СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Досвід більшості посткомуністичних країн у реформуванні 

економіки  вимірюється з 80-90-х рр. Цей час не дає підстав для 

ґрунтовних  узагальнень, але чітко виділяються  дві стратегії 

переходу: еволюційна та радикальна (“шокової терапії”). 
 

 

Еволюційний шлях являє собою поступове створення 

ринкових інститутів у межах командної економіки. У класичному 

вигляді  цей  перехід  до  змішаної  економіки  відбувся  в  Китаї. 

Передбачалося,  що  він  несе  з  собою  мінімальні  економічні  й 

соціальні  потрясіння  (досвід  культурної  революції  переконливо 

свідчив на користь політичної стабільності).   Таким чином, 

методологія  китайських   реформ  –  поступовість  та  врахування 
національних  умов,  узгодження  швидкості перетворень із 

здатністю людей адаптуватися до них. 

Реформа в Китаї почалася ще в 1979 р. й охоплювала спочатку 

лише сільське господарство (адже дві третини населення країни – 

селяни). Політика й ідеологія чутливих змін  не зазнали. Селяни 

отримали  право  орендувати  землю  і  термін  оренди  поступово 

зростав. Право володіння землею передавалося в спадщину. Таким 

чином були скасовані   суттєві  недоліки  командної економіки, 
надана  можливість  розгортання  приватної  ініціативи.  Набагато 

більше проблем залишалося в промисловості. Там продовжував 

панувати державний сектор і  значна кількість підприємств 
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лишалася збитковою. Тож поступовість переходу не лише 

пом’якшували окремі проблеми, але й породжувала нові. 

Основні риси китайського шляху: 

• збережена провідна роль комуністичної партії; 
• залишається соціалізм як мета розвитку й ідея, що об’єднує 

суспільство; 

• економічні перетворення здійснюються поступово і на основі 
всебічної ґрунтовної підготовки кожного кроку. 
За роки реформування економіки ВВП Китаю зростав 

щорічно  у  середньому  на  10%,  ці  темпи  і  зараз  залишаються 

одними з найвищих у світі. Серед чинників, що забезпечили успіх 

китайських реформ, зазвичай називають: 

• продуману економічну політику, адаптовану до умов Китаю; 
• працьовитість  населення,  яке  з  ентузіазмом  скористувалося 

наданими можливостями; 

• значний обсяг зовнішніх інвестицій завдяки великій 
китайській діаспорі. 

Вражаючі цифри економічного зростання також пояснюються 
надзвичайно низьким стартовим рівнем. 

 

 

“Шокова терапія” – це шлях переходу до змішаної 

економіки, що з певною мірою послідовності був застосований у 
країнах  Східної  Європи  (у   класичному  вигляді  –  у  Польщі). 

Програма переходу була розроблена фахівцями МВФ і Світового 

Банку, які спиралися на теорію монетаризму, і була розрахована 

на 10-15 років. Програма складалася з кількох пакетів. 

1) Макроекономічна  стабілізація.  (Виправлення  диспропорцій, 
що  існували  в  економіці.  Ліквідація  надлишкової  грошової 
маси – інфляційного потенціалу. Жорстка податкова і 

кредитна політика. Збалансування державного бюджету). 

2) Лібералізація економіки. (Введення вільного ціноутворення. 
Розширення  ринків товарів і послуг. Демонополізація. 

Формування  ринків   чинників  виробництва. Реформа 

банківської системи.  Лібералізація зовнішньої  торгівлі. 
Вільноконвертована валюта). 

3) Приватизація, розвиток приватного сектору. (Відокремлення 

функцій  держави  як  власника  і як  регулятора  економічних 

процесів  у  країні.  Мала  і  велика  приватизація.  Структурна 

перебудова. Ліквідація монополій, збиткових підприємств). 
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4) Перегляд  ролі  держави.  (Законодавча  та  інституціональна 

реформи. Ліквідація централізованого планування). 

Головною  рисою  перетворень  було  зведення  до  мінімуму 

втручання держави в  економіку. Держава повинна була зняти з 
себе відповідальність за розподіл матеріальних і фінансових 

ресурсів, обмежитися непрямим регулюванням за допомогою 

податкових і кредитних важелів. 

Найбільш послідовно  програма  була  реалізована  у  Польщі. 

Послідовність у здійсненні реформ була однією з причин відносно 

невеликого періоду  депресії – вже з 1992 р. ВВП Польщі почав 
зростати. Той факт, що багато країн спиралися саме на програму 
“шокової  терапії”, був пов’язаний не  стільки з авторитетом 

відомих міжнародних  фінансових  організацій,  скільки з 

залежністю посткомуністичних країн  від їхньої   фінансової 

допомоги. 

Слід визнати, що наведені напрямки програми, як правило, 
фігурують в  якості  закономірностей  перехідної  економіки.  При 
цьому, до них ще додають  трансформаційний спад. Лише Китаю 

вдалося обминути глибоку кризу, викликану перехідним  станом 

економічної системи, всі ж європейські країни з невідворотністю 

пройшли через це випробування. 
 
 
 
 

 

4. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

 

Після  розпаду Радянського Союзу шанси України  на 

прискорений  розвиток  були  найвищими  з  усіх  пострадянських 

республік (за оцінкою  іноземних  незалежних експертів). Але 

протягом   1990-х  років українська  економіка зазнала 

безпрецедентного падіння (див. табл. 14-2). На думку українських 

істориків,  сучасна  Україна  пережила  3  катастрофи:  аварію  на 

ЧАЕС, розпад  СРСР та тривалу  соціально-економічну кризу 

90-х рр. 
Різке скорочення обсягів ВВП спостерігалося на тлі високих 

темпів  інфляції,  стрімкого   падіння  життєвого  рівня  більшості 
українців, значної поляризації суспільства. Серед причини 

соціально-економічної катастрофи України більшість економістів 

виділяє три групи: 
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• успадковані від колишнього СРСР (див.: основні 
характеристики командної економіки); 

• набуті під час реформ 90-х рр. (розрив господарських зв’язків, 
відсутність  стратегії   економічних  реформ,  непослідовність 
економічної політики); 

• об’єктивні причини, що  пов’язані з необхідністю 
трансформації економічної системи (потреба  структурної 
перебудови, інституційних перетворень). 

У квітні  1999  р.  відомий  лондонський  журнал  “Economist” 

надрукував  прогноз  подальшого  розвитку  країн  з  перехідними 

економіками,   виділивши   чотири можливих сценарії.   Крім 

звичайних китайського і польського був виділений, у тому числі, і 
український сценарій. Він полягав у збереженні основ 

демократичного  ладу  за  умов  продовження  економічного  спаду 

або, можливо, стагнації.  Передбачалося зростання інфляції, хоча 

втримання її  у відомих  межах. Прогнозувалося, що іноземні 

інвестиції і кредити будуть продовжувати надходити в країну з 

великим побоюванням, віддаючи перевагу все ж таки яким-небудь 

іншим місцям; буде посилюватися протистояння центра і регіонів 
та триватиме нескінченна чехарда в уряді. 

Але цей невтішний прогноз, що був оснований на 

попередньому ході українських ринкових реформ, не справдився – 

падіння  ВВП  в  Україні  було  зупинене  і  почалося  економічне 

зростання. 

Поштовхом до зростання стала девальвація гривні внаслідок 

фінансової кризи 1998  р.,  яка призвела до збільшення експорту 

українських товарів. Укріпленню тенденції економічного 
зростання сприяли також і окремі урядові заходи. 

1. Фіскальна політика. Введення у 1999 р. спрощеного 

оподаткування (єдиного податку) для малого бізнесу, суттєве 
зменшення вимог  щодо  звітності.  Зменшення  податкового 

тягаря за  рахунок  скасування  внесків  до  чорнобильського 
фонду та Державного інноваційного фонду. 

2. Реформа сільського господарства. У 2000 р. було 

приватизовано майно колишніх колгоспів, демонополізований 

ринок матеріально-технічного  забезпечення  аграрної  галузі. 
Спрощене кредитування сільськогосподарських підприємств. 

3. Приватизаційна політика сприяла зростанню конкуренції, 

швидшій адаптації українських підприємств до ринку. 
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Динаміка української економіки відрізняється нестабільністю, 

що в першу  чергу пояснюється залежністю від зовнішньо- 

економічної кон’юнктури. По мірі того, як  визначальним 

чинником економічного зростання буде ставати внутрішній попит, 

з’являться підстави для гармонізації темпів зростання. 

Не дивлячись на визнання України країною з ринковою 
економікою (у грудні 2005 р. цей статус надав ЄС, а у лютому 

2006 р.  –  США),  залишається  чимало  проблем  реформування 

економіки. Оновлення моделі економічного зростання має 

відбутися з врахуванням особливостей сучасного глобального 
переходу до постіндустріального суспільства, нагальної потреби 

переорієнтації розвитку на економіку знань. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  ЗАСВОЇЛИ  ВИ ТЕРМІНИ ТА 

КАТЕГОРІЇ:  перехідна економіка,  традиційні    перехідні 
економіки, нові перехідні економіки, точка  біфуркації, emarging 

markets, командна  (централізована) економіка, планування, 

бюджетні  обмеження,  фіксовані  ціни,   дефіцит,  прихована 
інфляція,  вимушені заощадження, примус   до  праці, тіньовий 

ринок, еволюційний шлях, “шокова терапія”. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 

ЗРОБИЛИ В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ: Л.Мізес, Я.Корнаі 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Чому в розвитку суспільства об’єктивно виникають перехідні 

процеси? 

2. Як  на  питання  “Що?”,  “Як?”,  “Для  кого?”  відповідали  в 
СРСР? 

3. “Пиво продається лише членам профспілки” – що саме 
визначає держава у цьому випадку? 

4. Що заважає складанню ідеального плану для всієї країни? 
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5. У народному господарстві двох країн з різними економічними 

системами: 

• відбувається збільшення попиту на джинси; 
• винахід нової технології дає змогу розширити виробництво 

кишенькових калькуляторів. 
Поясніть, як у ринковій та командній економіці: 

• відбувається узгодження виробництва і потреб; 
• що спонукає виробників збільшувати пропозицію? 
6. Поясніть  тезу  Я.Корнаі,  сформульовану  в  70-ті  роки:  “У 

капіталістичних країнах завжди в дефіциті гроші і надлишок 

товарів, а в соціалістичних країнах – дефіцит товарів і 
надлишок грошей”. Чому перший випадок набагато кращий? 

7. Економіка СРСР будувалася за принципом обложеного 

табору – все можемо виробляти самі. Які принципи та закони 

економіки в наслідок цього не використовувалися і до чого це 

призводило? 
8. За словами одного західного бізнесмена, “капіталізм – це коли 

кожен може відкрити власний  магазин; комунізм – це коли 

ніхто не може відкрити власний магазин; соціалізм – це коли 

тільки я можу відкрити власний магазин”. Прокоментуйте цей 

афоризм. 

9. У чому полягає головна відмінність приватного підприємця 

від директора  державного  підприємства? Як ця відмінність 
може вплинути на їхню діяльність? 

10. У  чому  полягають,  на  ваш  погляд,  сильні  та  слабкі  боки 

“китайського шляху” до ринкової економіки? 

11. Який  варіант  переходу  від  командної  системи  до  ринкової 
(еволюційний  чи  радикальний)  обере  уряд,  якщо  в  країні 

важка промисловість представлена лише  кількома 

підприємствами, 80% робочої сили зайнято в сільському 

господарстві, в експорті країни переважають кава і банани? 

12. Чим можна пояснити те, що перетворення в багатьох 

посткомуністичних країнах почалися саме з лібералізації цін? 
13. Чому  в  багатьох  колишніх  соціалістичних  країнах  початок 

економічних перетворень одразу викликав стрімкий розвиток 

банківської системи? 
14. Як ви розумієте поняття “ринкофобія”, “ринколатрія”? 

15. У чому полягають специфічні особливості України в 
порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою? 
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ПОМІРКУВАТИ: 
 

 

1. Ф.Хайєк свою  працю про  соціалістичний   шлях розвитку 

назвав “Дорога  до рабства”. Як на  вашу думку, чому 

створення суспільства  за  принципами зрівняльності (за 

рецептами  утопістів)   неминуче  веде   до  виникнення 
диктаторських режимів   і насильства над людьми з  боку 

держави? 

2. На  думку  деяких  економістів,  можна  виділити  три  стадії 

розвитку капіталізму: меркантилізм, лібералізм та 
імперіалізм. На кожній стадії провідну роль по черзі 
відігравали торгівельний, промисловий і фінансовий капітал. 
Прокоментуйте це положення з огляду на особливості 

перехідного періоду української економіки. 
 
 
 
 

 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Серпень  2001  р.)  “У  70-ті  роки  на  відкритих  партійних 

зборах в  одному з  московських  оборонних КБ було суворо 
зазначено, що країні потрібна картопля, тож  треба допомогти 

підшефному колгоспу. У підмосковному колгоспі інженерів радо 

зустріли, пояснили, що до них врожай збирали  студенти і 

солдати, які кожну другу картоплину затоптували в землю. Тож 

треба було ще раз пройти слідами битви за врожай. 

Через деякий час інженери звернули увагу на незвичну 

поведінку підшефних. Вони не святкували їхній приїзд, як зазвичай, 
до самого від’їзду, а були достатньо рухливі і діяльні. З часом все 
з’ясувалося: держава збільшила закупівельні ціни на картоплю до 

вісімнадцяти копійок за кілограм, у той час як в крамницях вона, 

як і раніше, згідно з лінією партії на стабільність цін на 

предмети першої необхідності, коштувала ті ж десять копійок. 

Таким чином, підшефні колгоспники прокидалися рано вранці, 

їхали в столицю, купували  там картоплю по десять копійок, а 
потім  поверталися  на  заготівельний  пункт  у  рідний  колгосп, 

заробляючи вісім копійок на кожному кілограмі. Сума в ті часи 

була  немаленька,  тож,  порадившись,  інженери  вирішили  взяти 

над  колгоспниками  ще  більш  тісне  шефство.  Тепер   вони,  як 
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човники, їздили електричками додому, де їхні дружини заздалегідь 

скуповували в крамницях картоплю, привозили її вранці в колгосп, а

 вже потім підшефні здавалиїї державі. Завдяки такому 

механізму, не  дивлячись на несприятливі  погодні  умови, 

заготівельний план був перевиконаний”. 
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