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Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90ті роки ХХ ст.)
План лекції:
1. Об’єктивна необхідність переходу від командно-адміністративної
до ринкової економіки.
2. Економічний устрій України в умовах переходу до соціальноорієнтовної ринкової системи.
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2004.— 220 с.
10.
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Текст лекції:
1. Об’єктивна необхідність переходу від командно-адміністративної
до ринкової економіки.
У 1991 році на шлях самостійного як політичного, так і економічного
розвитку вийшла одна з найбільших колишніх радянських республік —
Україна. За виробничим потенціалом і чисельністю населення Україна —
друга після Росії держава СНД. На початку 90-х років її населення становило
52 млн. осіб, що дорівнювало близько 18% загальної чисельності населення
колишнього СРСР.
У результаті панування командно-адміністративної системи управління
економікою Україна, як і інші колишні радянські республіки, опинилася в
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стані глибокої економічної кризи. Катастрофічна ситуація в народному
господарстві була обумовлена такими факторами:
загальним одержавленням, що призвело до деградації відносин
власності й ліквідації нормальних господарських стимулів;
деформованою структурою виробництва зі значною мірою
мілітаризації;
викривленням

мотивації

праці,

пануванням

соціального

утриманства;
гонитвою за високими темпами зростання радянської економіки.
2. Економічний устрій України в умовах переходу до соціальноорієнтовної ринкової системи.
Останнє десятиріччя ХХ століття для України можна назвати роками
економічної трансформації — складного соціально-економічного явища, в
якому дуже важко виявити чіткі причинно-наслідкові зв’язки між окремими
явищами, діями окремих економічних суб’єктів та їх наслідками. Суть
соціально-економічних перетворень у цілому зводиться до того, щоб змінити
існуючу економічну систему і забезпечити економічне зростання. Як же
відбувалися трансформаційні процеси в українській економіці на рубежі
тисячоліть?
Наприкінці жовтня 1991 p. Верховна Рада України розглянула "Основні
напрями економічної політики в умовах незалежності". В документі
передбачалася структурна перебудова господарства України. У програмі
велике значення надавалося конверсії оборонної промисловості, яка в
минулому посідала чільне місце в народногосподарському комплексі
України, перерозподілу матеріальних і трудових ресурсів на користь тих
виробництв,

які

забезпечують

населення

споживчими

товарами.

Передбачалося закрити нерентабельні підприємства, а машинобудування
переорієнтувати на задоволення потреб агропромислового сектора, легкої та
харчової

промисловості.

Важливе

місце

в

документі

відводилося

регіональній господарській політиці. Передбачалося вперше в історії України
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здійснення урядом контролю за формуванням економічної структури,
прийняття рішень щодо розміщення нових виробничих потужностей,
реконструкції

та

переоснащення

діючих

підприємств

усіх

галузей

промисловості.
У березні 1992 p. Верховна Рада України розглянула "Основи
національної економічної політики України", в яких зазначалося, що Україна
залишається в СНД, але повністю виходить з рубльового простору.
Документи, прийняті Верховною Радою, постанови і рішення урядів не були
результативними.

Однак

в

деяких

галузях

легкої

промисловості

спостерігається спроба переорієнтації на ринкову економіку. Йдеться про
харчову галузь, яка в Україні представлена 25 підгалузями. З них
найголовніші — цукрова, м'ясна, молочна, маслосироробна, олійна,
консервна, хлібопекарна, пивоварна, спиртова, виноробна, лікеро-горілчана.
Шлях до ринкової економіки — приватизація державних заводів і
фабрик. В Україні прийнято Закон "Про приватизацію майна державних
підприємств", згідно з яким та іншими нормативними документами створено
300 асоціацій, 75 концернів, корпорацій і консорціумів, 18 акціонерних
товариств. Найвідоміші з них "Укрцукор", "Укрм'ясо", "Укрмолпром",
"Укрпродспілка" тощо. 114 підприємств передано в оренду трудовим
колективам. В Україні зареєстровано понад ЗО тис. малих підприємств і
майже стільки кооперативів із загальною кількістю працюючих 670 тис. чол.
Дезорганізація

керівництва

харчової

промисловості,

некомпетентність

управлінського апарату не сприяли підвищенню рівня життя населення.
Навпаки, за даними Міністерства статистики, споживання основних
продовольчих товарів жителями України на одну людину з кожним роком
невпинно падає.
Майже в усіх галузях важкої промисловості, особливо у вугільній,
панує криза. 78 % шахт загазовані. У 38 % шахт видобуток кам'яного вугілля
відбувається на глибині 1,3км при температурі 40—50 °С. До 2000 p. гірники
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працюватимуть уже на глибині 2000 м. Знижується видобуток не тільки
вугілля, а й нафти і газу.
У 1992—1993 pp. тривав процес спрацювання основних фондів у
машинобудівній галузі. Технічне переоснащення в умовах економічної кризи
неможливе, а тим більше при нестримному зростанні цін на нові технології.
Дедалі

більше

концернів,

асоціацій,

окремих

підприємств

стають

неплатоспроможними. Вони не мають фінансових можливостей приділити
належну увагу технічному розвитку, введенню у виробництво найновіших
досягнень науки і техніки. До того ж більшість заводів і фабрик стали
боржниками, їхні борги становлять 247 трлн крб. Держава неспроможна
надати належну допомогу розвитку важкої промисловості, адже 2/3
бюджетних асигнувань вона сплачує Росії, іншим країнам за енергоносії.
Така ситуація дуже небезпечна, адже 68 % загального обсягу товарного
виробництва припадає саме на важку промисловість.
Загальна тенденція спаду виробництва в усіх галузях промисловості
зберігалася і в 1994 p. За 6 міс. у паливній галузі порівняно з 1993 p. він
становив 36 %, в чорній металургії — 34,8, хімічній — 37,7, машинобудівній
— 46,6, деревообробній — 42,3, будівельних матеріалів — 48,4, легкій —
50,7, харчовій — 4,8% .
Криза охопила і сільське господарство України. У 1990 —1993 pp.
обсяг сільськогосподарської продукції скоротився на 1/4. Зменшилося стадо
великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, зменшилася кількість птиці. Спад
поголів'я не зупинився і в 1994 p. Це призвело до того, що в 1993 p. У
колгоспах реалізація великої рогатої худоби на забій скоротилася проти 1990
p. на 43 %, свиней і птиці — на 57, овець і кіз — на 49 %.
Кризовий стан у сільському господарстві зумовили такі причини, як
безгосподарність, інфляція, відсутність комбікормів тощо. Від цього
насамперед страждає населення України.
Так,

у

1990—1993

pp.

обсяг

виробництва

багатьох

сільськогосподарських продуктів відкинуто на 15—20 років назад. На 1 січня
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1994 p. поголів'я великої рогатої худоби у державних і колгоспних
господарствах становило 17 717 тис. Порівняно з 1991 p. воно скоротилося на
3368,1 тис., або на 16 %. У 1991—1993 pp. загальна зібрана площа посівів
сільськогосподарських культур становила 14 203,7 тис. га, що на 1282,2 тис.
га (або,на 8,3 %) менше, ніж за останні п'ять років. Скоротилися на 7,6 %
посіви цукрових буряків, 23 % льону, 4,7 % овочів, 33,3 % кукурудзи.
У державно-колгоспному секторі склалася парадоксальна ситуація. З
одного боку, державні господарства витрачають мільйони доларів лише на
закупівлю ембріонів і кормів, щоб в перспективі створити м'ясне стадо, а з
іншого — українські селяни не можуть продати тисячі голів відгодованої
великої рогатої худоби, свиней, молока, сиру, масла. Все це відбувається в
той час, як населення споживає харчових продуктів дедалі менше. Ряд
економічних

факторів

може

призвести

сільське

господарство

до

катастрофічних наслідків. У 1994 p. площа ерозійних орних земель в Україні
становила 13,6 млн га (51,8 %). Щороку з полів змивається водою, здувається
вітром 600 млн т грунту, в тому числі 40 млн т гумусу: Занедбані в останні
роки не лише свинарство, а й птахівництво, садівництво, виноградарство.
Занепад сільського господарства може мати для української держави трагічні
наслідки, адже експорт продукції цієї галузі — це основні валютні
надходження країни, лише за які можна придбати нафту, енергоносії.
З кожним роком експорт українських сільськогосподарських товарів
скорочується, а отже, зменшуються валютні резерви державної скарбниці.
Уряд, провідні економісти, господарники шукають вихід з складної ситуації,
що настала в економічному секторі. Однак вони не зуміли реформувати
радгоспи і колгоспи.
Як альтернатива державному аграрному сектору в Україні в 1991—
1993 pp. почали поступо створюватися фермерські господарства. В Україні є
ферми різних типів: сільські, міжсільські, малі кооперативи сімейних
господарств. На початку 1992 p. в Україні налічувалося 2098, на 1 жовтня
1993 p. — 26 048 ферм. Найбільше зареєстровано таких господарств в
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Миколаївській (3877), Одеській (3269), Херсонській (1817) областях. Вони
отримали у своє користування 510 тис. га землі.
Як на Заході, так і в Україні фермерам без державної допомоги не
вижити. Такі форми співробітництва функціонують у ряді областей.
Наприклад, на Херсонщині на 1 жовтня 1993 p. 1847 ферм, об'єднаних у
сільськогосподарську асоціацію, обробляли 55 тис. га землі. Подібні
об'єднання успішно працюють і в інших областях України.
Важлива роль в економіці кожної країни належить банківській системі.
Національний банк України (НБУ) створено у вересні 1991 p. Він є
центральним банком держави, її емісійним центром, проводить єдину
політику в сфері грошового обігу, кредиту, створення і зміцнення
національної

грошової

системи,

організує

міжбанківські

розрахунки,

визначає курс національної грошової одиниці відносно валюти інших
держав. Національний банк створює державну скарбницю, зберігає фонди
грошових знаків, золото-валютні резерви, дорогоцінні метали. Статус НБУ
затверджено Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Криза в економіці ускладнюється ще й тим, що в Україні маємо
дефіцит валюти. Пояснюється це тим, що держава дуже мало продає товарів,
і ця тенденція посилюється, що ставить під загрозу забезпечення
виробництва новим сучасним технологічним обладнанням.
У 1993 p. Україна торгувала з 180 країнами світу, але регулярні торгові
зв'язки встановлено лише з деякими з них. Продавалося товарів більше, ніж
купувалося (експортувалось товарів на суму 5588, імпортувалось — на 4045
млрд дол. США). Понад 20 % торгових операцій становив бартер. Вивозили
ж з України за кордон переважно сировину та вироби первинної обробки.
Парадокс ситуації полягає ще й в тому, що в Україні відбувається
скорочення виробництва і може трапитися те, чого до цього часу не знала
світова економічна практика — криза надвиробництва в умовах спаду
виробництва (в Україні скорочується ринок, на товари немає попиту через
низьку якість і високі ціни).
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Великим недоліком у проведенні реформ в Україні є повільне
акціонування державних підприємств, тобто перехід їх до ринкових
відносин, а без приватизації державної власності неможливо в країні
створити цивілізовану ринкову економіку.
Однією з найпекучіших проблем соціально-економічного розвитку
України є ніким не контрольоване зростання цін і гіперінфляція.
Важливою метою .структурної стратегії є зниження рівня енергетичної
та іншої ресурсної залежності України від зовнішніх факторів і зміцнення
економічної безпеки держави. Лише за таких умов Україна зможе вивести
економіку на світовий ринок, забезпечити значне зростання валютних
надходжень, вкрай потрібних для збалансування бюджету.
Тяжким і довгим був шлях України до незалежності, нелегкими є
становлення і розбудова її державності, особливо ринкової економіки. Однак
попри всі труднощі українська держава, маючи великий природний,
економічний, інтелектуальний потенціал, спроможна зробити помітний
внесок у розвиток світового господарства і зайняти належне місце серед
цивілізованих країн планети.
У 1991 році Україна одержала лише атрибути суверенної держави. Але
за три роки вона не спромоглася наповнити їх реальним змістом. Особливо
небезпечною стала незавершеність розбудови національної економіки.
Перехід від адміністративно-директивної до ринкової економіки, від
загальносоюзного економічного комплексу до власної економічної системи
не міг бути безболісним. Виникла серйозна загроза витіснення України на
периферію світового господарства, встановлення її технологічної та
фінансової залежності від інших держав, перетворення на сировинний
додаток, на територію для розміщення екологічно шкідливих виробництв. Ця
ситуація вимагала вжиття рішучих заходів, які б органічно поєднували
невідкладні антикризові дії з реалізацією нової економічної стратегії. Вона
була викладена у Зверненні українського Президента Леоніда Кучми до
Верховної Ради України в жовтні 1994 p.
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Були вжиті практичні заходи щодо реалізації нового курсу економічної
політики. Отримано перші результати від втілення його в життя. Після майже
чотирирічного тупцювання на місці за останній час в українській економіці
закладено основи для радикальних перетворень. Надзвичайно серйозним
кроком в процесі ринкової трансформації економіки стало здійснення цінової
лібералізації, яка охоплює практично всі як виробничі, так і споживчі товари.
В ціновій лібералізації Україна наблизилася до світових цін, що спряло
зниженню темпів інфляції. Так у серпні 1997 p. вперше за весь період
розрахунку цього показника (з 1991 р.) він був нульовим.
Принципове значення має тенденція зростання фізичного обсягу
роздрібного товарообороту, яка вперше за останній час проявилася у 1997 р.
Товарооборот офіційно зареєстрованих підприємств усіх форм власності
проти попереднього року в порівнянних цінах збільшився майже на б %.
Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами
реалізації, включаючи організовані та неформальні ринки, в 1997 р. також
збільшився на 4,2 %.
Важливий напрям економічної політики України пов'язаний із
переглядом податкової системи з метою зменшити тягар податків на
економічну діяльність і забезпечити рівність юридичних і фізичних осіб усіх
форм власності. З початку 1995 р. здійснено перехід до оподаткування
прибутків підприємств та організацій за ставкою ЗО %, скорочено податкові
пільги. Ставку податку на добавлену вартість зменшено з 28 до 20 %. Однак
бюджетно-податкова система України поки що продовжувала зберігати
репресивну спрямованість, не створюючи потрібних мотивацій для суб'єктів
у підвищенні результатів їхньої діяльності насамперед у виробничій сфері, а
навпаки — спонукає до приховування прибутку від оподаткування.
Здійснювалися

рішучі

кроки

в

напрямку

роздержавлення

та

приватизації власності. Процес приватизації в Україні почався у 1992 р.
Наприкінці 1996 р. змінили організаційно-правову форму біля 46 тис. об'єктів
державної власності. 18 % із них становлять об'єкти великої приватизації,
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незавершеного будівництва і частка державної власності в спільних
підприємствах. Вже в середині 1995 р. на недержавних підприємствах
України вироблялося понад 40 % промислової продукції. Вона істотно не
відрізняється від підприємств державного сектора економіки. Приблизно 95
% громадян України вже отримали свої приватизаційні документи. Чимало
таких, хто вже взяв участь у приватизації за майнові сертифікати, подавши
заявки на придбання акцій підприємств, що приватизуються через
сертифікати - аукціони. Лише у другому з них взяли участь близько 1 млн.
власників приватизаційних цінних паперів. Все це стало можливим завдяки
створенню в Україні унікальної системи центрів сертифікатних аукціонів.
Вона об'єднує 26 аукціонних центрів і понад 150 пунктів прийому заяв, з
яких інформація надходить до Українського центру сертифікатних аукціонів.
Створено програмне забезпечення процесу продажу акцій підприємств, що
приватизуються,

громадянам—власникам

сертифікатів.

Розгортається

грошова приватизація. Здійснюється глибока реформа аграрних відносин.
Відбувається, хоч і повільно, розподіл землі та майна сільськогосподарських
підприємств, формується інститут приватної власності на землю. У березні
1992 p. Верховна Рада України прийняла постанову "Про прискорення
земельної реформи та приватизацію землі". Проте цей документ втілювався в
життя непослідовно. Протягом 1992 p. паювання або акціонування провели
близько 4 тис. колгоспів. На початку 1995 p. змінився статус 8,8 тис.
колгоспів (94 % загальної кількості). З них паювання майна здійснили 8,3
тис. господарств. На їх базі виникло 6,5 тис. колективних господарств з
правом власності їх членів на частку майна (паю), а також 1,2 селянських
спілок і кооперативів, 175 акціонерних товариств.
Однак паювання або акціонування колгоспів та радгоспів майже не
зачіпало

основного:

виробничих

відносин

між

державою

та

сільськогосподарськими підприємствами, а також виробничих відносин
всередині останніх. З паювання та акціонування виключалася земля —
основний засіб "виробництва. Більше як 4 млн громадян отримали земельні
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ділянки у приватну власність. У 1996р. вони становили 48 % усіх земельних
ділянок. Сьогодні в Україні налічується близько 35 тис. фермерських
господарств, проте їх роль у сільськогосподарському виробництві ще
невелика. Одним із основних заходів аграрної реформи є зміна існуючого
механізму

закупок

сільськогосподарської

продукції

через

державно-

контрактну та біржову системи. Вагомим кроком у напрямку аграрних
перетворень став Указ президента України "Про приватизацію та оренду
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності", підписаний 12 липня 1995 p. Він має неабияке
значення для реалізації всього комплексу завдань ринкових перетворень.
Характерною

особливістю

нинішнього

економічного

становища

України є відносна фінансова стабілізація. Основою цього стало поетапне
зменшення бюджетного дефіциту.
Важливою подією стала грошова реформа. Протягом 2—16 вересня
1996 p. введено в дію повноцінну національну грошову одиницю України —
гривню. Одним із проявів фінансової стабілізації в Україні є те, що
практично незмінним впродовж тривалого часу залишався валютний курс
гривні. Це створило умови для швидкого зниження облікової ставки
Національного банку України. Від рівня 300 % у жовтні 1994 p. облікова
ставка знизилась до 21 % у 1997 p. З'явилися позитивні тенденції у зовнішній
торгівлі. Основним торговим партнером України залишалася Росія.
Крупними торговими партнерами України є також Німеччина, Китай,
Білорусь, Туркменія, США, Польща, Туреччина та Італія. Україна експортує
.понад

половину

продукції

чорної

металургії,

більше

двох

третин

виробництва кольорових металів, хімії та нафтохімії, біля трьох четвертин
товарів легкої промисловості.
Основною статтею українського експорту є неблагородні метали та
вироби з них (біля 42 %). При цьому різко зросла доля чорних металів — з
23,5 % в 1996 p. до 31,9 % за січень—листопад 1997 p. З іншого боку, доля
харчової промисловості в експорті протягом 1997 p. знизилася вдвоє. Це
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сталося головним чином в результаті практичного припинення експорту в
Росію цукру та алкогольних напоїв.
З імпортних статей традиційно перше місце належить енергоносіям —
газу, нафті та продуктам її переробки, які становлять половину українського
імпорту. Ще близько 20 % припадає на імпорт машин та обладнання. Що ж
до забезпечення нафтою і нафтопродуктами, то починаючи з 1993 p. їх
поставки були повністю децентралізовані. Внаслідок цього Україна
позбулася нафтового голоду й зростання заборгованості.
У 1997 p економічна ситуація в Україні залишається складною і
неоднозначною: виробництво промислової продукції порівняно з попереднім
роком зменшилося на 1,8 % . Це зниження майже в три рази менше, ніж в
1996 p. Правда, таке становище спостерігалося не в усіх галузях
промисловості. Так, спад у харчовій промисловості порівняно з 1996 p.
збільшився вдвоє. Збереглася тенденція до ефективнішого функціонування
експортно орієнтованих галузей — паливної промисловості, чорної та
кольорової металургії. У цих галузях економіки за 1997 p. отримано приріст
виробництва продукції відповідно 4,5, 7,7 і 2,7 %.
На економічний розвиток України вплинула світова фінансова криза
1997-1998 рр., хоча на відміну від інших країн економіка нашої держави
зазнала слабшого удару.
Після 1998 року показники, що характеризують соціально-економічний
розвиток країни, покращились, але взагалі ситуація залишалась складною.
Наближення вітчизняної економіки до ринку супроводжувалося такими
негативними процесами [1]:
1.

Збереження та поглиблення структурних деформацій. У 2000

р. частка базових галузей – металургії, хімії, енергетики, паливної
промисловості становила 58%. У розвинутих країнах питома вага паливноенергетичного комплексу та металургії становить: у США – 25, Франції – 24,
ФРН – 22%. За світовими стандартами економіка, у структурі якої майже
60% належить базовим галузям, щодо темпів розвитку є безперспективною.
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Водночас виробничу структуру України ускладнило скорочення частки
машинобудування: за 1990-1998 рр. вона скоротилася майже в три рази, і, за
оцінками експертів, її стан є загрозливим для національної безпеки.
Катастрофічний рівень фізичного та морального старіння

2.

виробничих фондів. Реальне зношення основних фондів у провідних галузях
сягає 60-70%. В енергетиці, на транспорті, в деяких інших галузях цей
показник наблизився до критичної межі. Це поставило в надзвичайно складне
становище переробні галузі, зумовило величезні виробничі втрати (20-25%
загального обсягу потенційної кількості продовольства, яке не доходить до
споживача).
Неефективне

3.

використання

реального

економічного

потенціалу. За оцінками експертів, Україна порівняно з найрозвинутішими
країнами світу має досить високий рівень забезпеченості: сільгоспугіддями –
4-те місце, трудовими ресурсами – 5-те місце, науковим потенціалом – 4-те
місце.

Отже,

українські

виробники

формально

мають

надзвичайно

сприятливі стартові можливості для отримання конкурентних переваг на
світовому ринку. Поки що ці можливості не реалізовуються, і за
ефективністю використання факторів виробництва Україна посідає одне з
останніх місць, помітно відстаючи від розвинутих країн світу.
4.

Низький

рівень

економічної

свободи

та

високий

–

економічного ризику. Це спричинено непослідовною урядовою політикою
щодо іноземного капіталу, нестабільністю правового поля конкуренції,
корумпованістю

чиновників,

внаслідок

чого

іноземні

інвестори

не

поспішають вкладати кошти в українську економіку. На 1 липня 2000 р.
загальний обсяг іноземних інвестицій за всі роки незалежності досяг 4,2 млрд
дол., а наприклад, Сінгапур щорічно отримує інвестицій приблизно по 10
млрд дол..
5.

«Тінізація» та криміналізація економіки. За даними експертів,

на початку 2001 року тіньовий сектор становив до 60% економіки, приблизно
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40% населення отримувало офіційно незареєстровані доходи. За роки
незалежності незаконний експорт капіталу з України досяг 20 млрд доларів.
6.

Загострення проблем у соціальному секторі. Рівень життя

населення України на рубежі ХХ –ХХІ ст. значно нижчий від світових
стандартів.

За даними Статистичного бюро Європейської комісії. Індекс

купівельної спроможності громадян України становить лише 17% від
прийнятого за європейську норму. Калорійність харчування населення
України на 7-10% нижча за норму. За низького рівня споживання основних
продуктів населення України витрачає на харчування 68-75% доходів,
малозабезпечені родини – до 90%. А в США та Франції питома вага витрат
на харчування в доходах родин становить 18-20, Італії – 18-19, Японії – 25%.
За індексом людського розвитку серед 175 країн Україна посіла 95 місце.
Помітно дестабілізувало суспільство прогресуюче поглиблення майнової
диференціації. Так, якщо в Чехії, Угорщині, Польщі доходи 10%
найбагатших сімей перевищували відповідні доходи бідних у 4,5-5,5 раза, то
в Україні – більш як у 10 разів.
Протягом 2000-2002 рр. досягнуто незаперечних позитивних зрушень в
економічному та соціальному розвитку країни. Валовий внутрішній продукт
за 2000-2002 роки збільшився на 20,9 відсотка, промислове виробництво більш як на третину, продукція сільського господарства - майже на чверть.
Випереджаючими темпами порівняно з валовим внутрішнім продуктом
збільшувалися реальні доходи населення. Зростання валового внутрішнього
продукту відбувалося при низькому рівні інфляції та в умовах пожвавлення
інвестиційних процесів. Було забезпечено стабільний курс гривні, позитивне
сальдо платіжного балансу, розширення кредитування реального сектору
економіки, накопичення валютних резервів, виконання зобов’язань із сплати
зовнішнього боргу. Проте досягнута макроекономічна стабілізація поки що
не стала надійним чинником підвищення добробуту громадян та якості
життя, розв’язання найболючіших проблем у соціальній сфері [5].
В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість,
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дієвість, результативність» (2003 р.) було виділено фактори, що стримують
економічний розвиток та формування його соціального ресурсу [5]:
недосконала
підприємствам та

податкова

політика,

наявність

пільг

окремим

галузям, що гальмує розв’язання фінансових проблем

держави, зміцнення фінансів суб’єктів господарської діяльності та домашніх
господарств;
низька

фінансова

дисципліна,

непрозорі

схеми

розрахунків

спричиняють платіжну кризу, призводять до утворення потужних каналів
неконтрольованого

перерозподілу

доходів,

особливо

у

паливно-

енергетичному комплексі;
недосконала бюджетна політика та слабкість бюджетного планування;
заробітна плата ще не стала стимулюючим чинником розвитку
виробництва, не забезпечує відтворення робочої сили;
недостатність фінансування соціально-гуманітарної сфери;
значна диференціація доходів населення та досить високий рівень
бідності;
діюча система пільг та субсидій у сфері соціальної допомоги, яка не
забезпечує належного рівня підтримки найбільш незахищених верств
населення;
недостатня роль малого підприємництва і його незначний внесок у
розвиток економіки, підвищення продуктивності зайнятості населення,
створення умов для становлення середнього класу;
низька ефективність приватизаційних програм та їх інвестиційних
результатів, інституту приватної власності, незахищеність прав власників,
інвесторів та кредиторів;
недосконале корпоративне управління;
недостатній розвиток фінансово-банківської системи, фондового і
страхового ринку;
несприятливий інвестиційний клімат, неефективна амортизаційна
політика, що стримують залучення інвестицій та гальмують формування
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ресурсів для проведення структурної перебудови економіки, підвищення її
ефективності та конкурентоспроможності.
Низька

ефективність

відповідних

економічних,

правових

та

організаційних заходів спричиняє функціонування ―тіньової‖ економіки та її
криміналізацію, що вкрай негативно позначається

на надходженнях

до

бюджету та Пенсійного фонду, породжує недобросовісну конкуренцію,
недовіру до органів державної влади, а отже, підриває стимули для розвитку
легального підприємництва.
Урядом було запропоновано дії, які сприятимуть створенню передумов
для прискорення економічного зростання, насамперед щодо:
зміцнення фінансів суб’єктів господарювання, подолання кризи
платежів та легалізації прихованої економічної діяльності;
забезпечення зростання доходів населення, насамперед малозахищених
верств;
прискорення розвитку малого і середнього бізнесу та формування на
цій основі середнього класу;
збільшення обсягів фінансових ресурсів держави для надання
суспільно

необхідних

послуг,

підвищення

ефективності

витрачання

бюджетних коштів;
забезпечення нагромадження власного інвестиційного капіталу та
залучення іноземних інвестицій у національну економіку.
Суперечливість і неоднозначність перебігу державотворчих процесів
протягом перших років незалежності, дійшовши критичної точки, вилилися в
потужний вибух масового невдоволення під час президентських виборів 2004
року, названого помаранчевою революцією [3].
Зі зміною влади в Україні в основу діяльності новоствореного уряду
було покладено програму «Назустріч людям» (лютий 2005 р.)[6], в якій було
указано, що позитивна економічна динаміка останніх років насамперед була
наслідком дії зовнішніх факторів і тимчасових переваг на світових ринках, а
не послідовної та осмисленої державної політики. Умови для розвитку
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підприємництва та залучення приватних інвестицій в Україну були вкрай
несприятливими. Власники приватного капіталу постійно ризикували
втратити свій бізнес через масову корупцію та податковий тиск. Система
правоохоронних органів та судочинства обслуговувала владні фінансовополітичні групи замість захисту законних прав громадян. Регіональна
політика характеризувалася надмірною централізацію влади, невизначеністю
ролі регіонів, слабкістю місцевого самоврядування. Стан духовності і моралі
суспільства досяг критичної межі. Держава не забезпечила надання
громадянам якісних та доступних освітніх послуг, не створила єдиного
національного інформаційного і культурного простору.
Стратегічною метою Уряду Ю.Тимошенко стало – досягнення нової
якості

життя

демократичних

громадян,

запровадження

європейських

стандартів

соціальних,

економічних

життєдіяльності

та

людини,

суспільства та держави. Основними напрямами діяльності було обрано:
подолання бідності; створення безпечних і комфортних умов для життя
громадян; боротьбу із злочинністю та корупцією; підтримку молодих,
соціально незахищених та багатодітних сімей; поступове забезпечення
соціальним житлом тих, хто цього потребує; створення нових робочих місць
та можливостей для реалізації своїх здібностей кожною людиною; реалізацію
європейського вибору.
У 2000-х роках у світовій економіці спостерігався бум споживчого
кредитування, який супроводжувався ростом цін на сировину, нерухомість,
зростанням вартості акцій та інших фінансових інструментів, боргів
населення, держав і приватного сектору. У більшості країн світу, в першу
чергу в США, відбувалося надування іпотечного, кредитного, боргового,
сировинного та фондового «пузирів». На початку 2007 року в результаті
іпотечної кризи першим здувся «пузир» нерухомості в США. Банкрутство
іпотечних компаній в США визвало спочатку проблеми банківського
сектору, що неминуче призвело до кризи в реальному секторі економіки.
Світова фінансова криза негативно вплинула на економіку України [7]:
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1.

За підсумком січня 2009 року, падіння ВВП, по відношенню до

січня 2008 року, склало 20%, а скорочення промислового виробництва –
34,1%
2.

У січні 2009 р. чистий відтік капіталу із країни склав 2,3 млрд.

доларів США.
3.

З жовтня 2008 року по лютий 2009 року банківська система

країни втратила 75 млрд. грн. депозитних вкладів, або 25% обсягу ресурсів.
4.

Втрати НБУ золотовалютних резервів на підтримку валютного

курсу гривні за ІV квартал 2008 року і січень 2009 року склали 11 млрд дол.,
або третину від усієї суми.
Як відзначено в Програмі загальнодержавних антикризових заходів [7],
в якій досліджено причини Світової фінансової кризи та її вплив на
економіку України, представлено можливі сценарії розвитку системної кризи
в Україні, етапи та напрями подолання кризи, світова фінансова криза тільки
підсилила економічну кризу в Україні, яка почалася в першій половині 2008
року як наслідок відсутності стратегії економічного розвитку та прийняттям
Урядом та Верховною Радою цілого ряду непродуманих державних рішень,
що стало спусковим механізмом кризових явищ. Про це свідчить найбільше
серед країн Європи падіння ВВП, виробництва продукції, фондового ринку
та курсу національної валюти.
Для економіки України характерні такі риси [7,8,9]: зростання
імпортоорієнтованості (від’ємне зовнішньоекономічне сальдо торгівельного
балансу у 2008 році досягло 10 млрд. дол.); торгівельна спрямованість
(загальний обсяг роздрібного товарообігу у 2008 році у порівнянні з 2002
роком, збільшився у 6,1 рази, при зростанні промислового виробництва в 3,4
рази та сільськогосподарського виробництва – в 2,3 рази); зростання
внутрішнього попиту населення на імпортні товари народного споживання
(частка імпортних непродовольчих товарів на споживчому ринку країни
складає 47,1%) через його кредитування (кредити населенню у 2008 році, у
порівнянні з 2002 роком, збільшилися у 75,8 разів) за рахунок зовнішніх

21

запозичень (від’ємне сальдо зовнішніх активів у 2008 році збільшилось до
226,1 млрд. грн. при позитивному сальдо у 0,6 млрд. грн. у 2002 році);
зростання заборгованості (внутрішня заборгованість у країні у 2008 році, в
порівнянні з 2002 роком, збільшилася в 8,8 разів, а зовнішня – в 4,9 рази).
На відміну від світової фінансової кризи системна економічна криза в
Україні має інші причини, головними з яких є такі [7]: відсутність в країні
консолідованої

політичної

еліти,

спроможної

ефективно

захищати

національні інтереси; відмова Кабінету Міністрів та Верховної Ради від
застосування в практичній діяльності принципів та норм соціального діалогу;
низька якість державного управління економікою країни; відсутність в
Україні стратегії соціально-економічного й науково-технічного розвитку
країни в умовах глобалізації світової економіки; несприятливе та руйнуюче
по своїй суті регуляторне правове середовище для створення та здійснення
підприємницької

діяльності;

ризикова,

частково

незабезпечена

платоспроможністю населення, активна політика банків по споживчому й
іпотечному кредитуванню; ризикові значні зовнішні валютні запозичення
корпоративного сектора економіки країни; нераціональні витрати бюджетних
коштів без належного впровадження системи програмно-цільового підходу
до фінансування й рішення соціально-економічних і науково-технічних
проблем; неефективна фіскальна податкова політика, що не стимулює
підприємницьку активність, економічний ріст, розробку і впровадження
науково-технічного прогресу в реальний сектор економіки.
Подолання системної кризи в Україні передбачає такі етапи [7]:
Стабілізаційний (короткостроковий), який передбачає відновлення
ліквідності банківських установ і підприємств реального сектора економіки,
запобігання їх масового банкрутства, стабілізацію держвної фінансової
системи та зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами світу;
Відновлювальний (середньостроковий), який передбачає зростання
вітчизняного виробництва товарів, в першу чергу народного споживання,
енергозбереження у всіх галузях економіки;
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Якісного зростання (довгостроковий), який передбачає підвищення
якості державного управління та побудову його цілісної системи, розвиток
високотехнологічного

сектору

економіки

на

основі

прискорення

впровадження інновацій.
Стабілізаційний та відновлюваний етапи спрямовані на подолання
системної кризи в країні, а якісного зростання – подальшого її запобігання.

