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Перші роки після проголошення незалежності виявилися для 

України складним випробуванням. Потрібно було повністю відходити від 

радянських тенденцій управління та прилаштовуватися до вимог часу. 

Економічна криза 1990-х рр. дісталася загалом в спадок від радянських 

часів. Проте недоліки в політиці нового керівництва теж впливали на цю 

нелегку ситуацію. Воно не знало, як реагувати на проблеми, не мало 

достатньо політичної волі для адекватної реакції, та й просто в силу 

внутрішніх розбіжностей було нездатне провадити послідовну внутрішню 

політику. 

Ситуація почала змінюватися з приходом до влади Президента – 

Л.Кучми, який найбільшою загрозою для України вважав її слабку 

економіку [1, с.295]. Тому він запропонував піти шляхом прискорення 

ринкової трансформації економіки. Вже 10 жовтня 1994 р. відбувся виступ 

Президента в парламенті під назвою «Шляхом радикальних економічних 

реформ» [2, с. 1-3]. В доповіді були визначені стратегічні задачі та шляхи 

подальшого реформування української економіки, сформована економічна 

ідеологія, як мала бути обов’язковою для всіх структур виконавчої влади у 

своїй діяльності. Л.Кучма вважав головною зовнішньоекономічною 

помилкою попередніх керівників держави спробу утвердити державність і 

економічну незалежність України за допомогою радикальної 

переорієнтації політики зі Сходу на Захід, розриву традиційних 

економічних зв’язків, спроб освоїти західні ринки. Президент мав намір 

покласти в основу зовнішньополітичного курсу принципи лібералізації 

http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1945
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8080
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зовнішньої торгівлі, стимулювання експорту, відновлення традиційних 

зв’язків і встановлення нових. І в світлі поставлених завдань Л. Кучма 

наголосив, що «в даній ситуації ініціативу і всю повноту відповідальності 

за кроки в перебудові всіх сфер економічного життя суспільства може 

взяти на себе лише всенародно обраний Президент України. Тільки 

очолювана Президентом сильна і наділена широкими повноваженнями 

вертикально збалансована виконавча влада при активному сприянні 

Верховної Ради, політичних партій та рухів» [3, с.2-3]. 

Також Президент наголосив, що першоосновою перебудови 

економіки має стати ефективна антиінфляційна політика і реальна 

стабілізація на її основі національної грошової одиниці, глибоке 

реформування фінансової системи країни. Загалом вирішення завдань 

ринкової трансформації та стабілізації виробництва розглядалося не як 

самоціль, а як основа зупинення падіння життєвого рівня населення та 

утвердження принципово нових основ соціальної політики. Було 

наголошено, що політика Президента та Уряду України 

спрямовуватиметься на здійснення ініціативно швидкої, керованої 

державою широкомасштабної корпоратизації та приватизації державних 

підприємств, здійснення глибокої аграрної, зокрема й земельної, реформи. 

Висвітлюючи напрями своєї політики, Л. Кучма наголосив: «Фактично ми 

вступаємо в новий етап розвитку України, який або дасть шанс вижити і 

забезпечити гідне життя нам та прийдешнім поколінням, або остаточно 

відкине нас далеко назад, позбавить останніх шансів крокувати в ногу з 

сучасною цивілізацією» [2, с. 1-3]. 

Втілюючи свою програму, Л.Кучмі вдалося представити Заходу свій 

план реформ і переконати західних фінансистів у необхідності допомоги 

Україні. Захід пообіцяв допомогу, але поставив українському уряду свої 

вимоги: показати успішний перебіг економічних реформ, зрівноважити 

бюджет, знизити відсоток інфляції, розпочати приватизацію середніх і 

малих підприємств, запровадити вільну ринкову торгівлю. Президент, 

взявшись за реформи, відразу зіткнувся з опозицією у Верховній Раді – 

комуністами, які почали блокувати проекти уряду. Через ці перешкоди 

уряд не зміг вчасно виконати вимоги Заходу і – як результат – 

Міжнародний Валютний Фонд почав стримувати виплату обіцяної 

допомоги. Це призвело до ще більшого зростання безробіття, корупції, 

невиплати робітникам заробітної плати у державі [1, с. 295-296]. 

У перші два-три роки після проголошення економічного курсу 

Л.Кучми в українській економіці намітилися певні позитивні зрушення. 

Почалася реальна приватизація. В 1995 р. в Україні було роздержавлено 

16265 об’єктів, з яких 4051 належали до загальнодержавної власності [4, 

с.423]. Також через деякий час вдалося досягти більш-менш відносної 

фінансової стабілізації шляхом впровадження в оббіг гривні. Раніше її 

впровадження було неможливим через «порожню казну, непосильні 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 202 - 

державні борги, велетенській інфляційний потенціал, що загрожує 

провалом у нову, більш глибоку прірву гіперінфляції», - зазначав 

Президент України ще 11 жовтня 1994 р. [5, с. 31] Отже, тільки 2 вересня 

1996 р. врешті-решт вдалося ввести нову валюту [6, с. 16]. 

Однак, незважаючи на певну стабілізацію, що намітилася на 1997 р. 

у деяких галузях, економічну кризу подолати не вдалося. Складною 

залишалася фінансова ситуація більшості промислових підприємств. 

Платіжна дисципліна була майже на нулі і це спонукало бартеризацію 

економіки. На кінець 1997 р. близько 40% всієї промислової продукції 

реалізовувалися по бартеру, а на 1999 р. грошима оплачувалося трохи 

більше третини всієї продукції. Головною причиною переходу українських 

підприємств на бартер була нестача готівки та критичне становище 

підприємств в цілому. Крім того, підприємства на могли поповнювати свої 

обігові засоби за рахунок кредиту, оскільки ставки були непосильними для 

більшості з них. Немало сприяла бартеризації і діюча податкова система, 

яка змушувала підприємців, які в принципі мали можливість 

розраховуватися «живими» грошима, йти на товарообмінні операції, бо 

тільки там вони могли послабити дію податкового пресу.  

Криза істотно вплинула на інвестиційну сферу, що виявилося у 

знижені норм прибутків, національного доходу. За підрахунками 

експертів, для нормального розвитку української економіки потрібно було 

40-50 млрд. доларів США і оскільки таких засобів в уряду не було, 

розраховували переважно на вплив іноземних інвестицій. Однак з 1991 по 

2001 рр. в Україну надійшло тільки 3,9 млрд. доларів інвестицій. Причини 

такого становища полягали у нестабільній політичній ситуації в країні, 

частій зміні і заплутаності податкового законодавства, корумпованості 

чиновників і т.п. [4, с. 424 - 425]. 

Приватизація стала одним з не багатьох реалізованих блоків 

економічних перетворень. Вона планувалася як елемент системи ринкових 

реформ, а паралельно з нею мав розвиватися новий приватний капітал. 

Однак в цілому приватизація не виправдала сподівань суспільства, 

оскільки не забезпечила створення розвинених конкурентних ринків. [7, 

с. 144].  

Аналіз позитивних здобутків і негативу в економічному курсі 

українських урядів у 1994-1999 рр. містився у програмному виступі 

Президента України перед Верховною Радою у лютому 2000 р. Визнавши, 

що на шляху реформ було зроблено багато помилок і прорахунків, голова 

держави підкреслив: «Безпрецедентність здійснюваних перетворень, 

пов’язаних не лише з докорінною зміною соціально-економічних відносин, 

а й із формуванням принципово нової економічної системи, дає підставу 

говорити про здійснене з необхідним розумінням та повагою». [8, с. 4-5]. 

Здобутком пройденого шляху були вже перші ознаки економічної 

стабілізації. Так, у 1999 р. вперше за останнє десятиріччя на 4,3% зріс 
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обсяг промислового виробництва, окреслилася позитивна тенденція до 

скорочення дефіциту  державного бюджету. [9, с. 167 - 168].  

Отже, загалом за час першого терміну президентства Л. Кучми 

сталися все ж помітні позитивні зрушення. Країна зробила істотні кроки 

вперед у напрямку реформування економіки, стабілізації становища як 

усередині країни, так і за її межами. Вдалося зупинити темпи спаду 

промислового виробництва, досягти контрольованого, а головне, у 

прийнятих межах рівня інфляції, продовжити приватизацію майна, вести 

далі формування ринкової інфраструктури.  

Наприкінці січня 2000 р. був опублікований проект послання 

Президента до Верховної Ради –  «Україна: поступ у ХХІ століття. 

Стратегія економічної і соціальної політики на 2000-2004 рр.». [10, с. 5-12]. 

На відміну від положень Послання Президента «Шляхом радикальних 

реформ» в 1994 р., які визначили загальну логіку вирішення завдань 

стартового етапу економічних реформ, а також механізми подолання 

глибокої кризи економіки, була запропонована на п’ять років стратегія 

соціального та економічного розвитку, основним завданням якої було 

«визначення шляхів виведення української економіки на траєкторію 

сталого розвитку, тісного поєднання політики структурних змін та 

економічного зростання з активною і сильною соціальною політикою 

держави». 

І все рівно Л.Кучма був незадоволений об’ємом позитивних змін 

здійснених реформ. Адже залишалися невирішеними соціальні питання,  

зубожіння значної частини населення, великі суми заборгованості з виплат 

заробітної плати та пенсій, зростаюче безробіття, занепад медицини, освіти 

і науки, високий рівень корупції та злочинності і це свідчило про те, що 

економічна ситуація в країні й досі залишалася складною.  

У посланні Президента до парламенту «Україна: поступ у ХХІ 

століття. Стратегія економічної і соціальної політики на 2000 – 2004 рр.» 

містилося два великі розділи: визначення стратегічних пріоритетів та 

проблеми політики економічного зростання. Основними завданнями 

ставилися визначення довгострокової стратегії соціально-економічного 

розвитку держави та створення в Україна ефективної соціально-

орієнтованої ринкової економіки. Для цього необхідно було створити 

механізми забезпечення надійних гарантій стабілізації економіки; 

збільшити інтелектуальний потенціал нації та науково-технічних інновацій 

як головного чинника стійкого економічного розвитку; проводити активної 

аграрної політики та ін. [10, с. 5-12]. 

Найближчим завданням реалізації політики економічного зростання 

ставилося: вже у 2001 р. забезпечити зростання валового продукту на 4%, 

що створило б передумови дальшого прискорення темпів економічного 

розвитку на власній відтворювальній базі та на достатній ринковій основі. 

[11, с. 56] 
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Власне, за досліджуваний період Україна пройшла складний шлях 

від планової до ринкової економіки. Гальмування з перетворенням на 

початку реформ не тільки зробило цей перехід болючим, але й призвело до 

часткової втрати економічного, промислового та науково-технічного 

потенціалу. Негативний вплив мала залежність вітчизняного господарства 

від ринків пострадянських республік, а особливо Росії. А от вже реформи 

другої половини 1990-х років стали фундаментом для зростання 

вітчизняної економіки, яке було обірване світовою економічною кризою 

2008 року. 
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