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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні передчасно говорити про створення на на-

ціональних теренах цілісної ринкової економіки, проте,
низка її досить важливих інваріантних складових, запро-
ваджених у процесі ринкового реформування, забезпе-
чили прийнятне наближення до неї. Маються на увазі пе-
ретворення централізованого планування на елемент рин-
кової економіки, орієнтація товаровиробників на ринко-
вий попит, переструктурування господарського комплек-
су відповідно до попиту споживачів продукції, а також
прояв конкуренції у відносинах продуцентів. Проте бага-
товекторність сучасного руху до соціально справедли-
вих суспільних устроїв, ускладнення практичних завдань
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вання механізму державного регулювання соціальності. Запропоновано шляхи наступних до-
сліджень в умовах подальшої соціалізації економіки.

The paper considers and analyzes the structural elements of the economic base of social support
in the process of socio -economic transformation in Ukraine. On selected indicators of the economic
base providing an assessment of the divergence of social development is done. Theoretical and
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соціально-ринкової трансформації, утвердження ново-
го рівня сприйняття потенцій соціалізації економіки зу-
мовлюють необхідність адекватних змін у методології
розбудови соціальної держави. В основному йдеться не
тільки й не стільки про створення нової системи соціаль-
них гарантів, а насамперед, про впровадження соціаль-
них факторів забезпечення економічного зростання у
систему мотивації поведінки суб'єктів господарювання і
найманих працівників. Проте цей аспект залишається не
розв'язаним навіть на концептуальному рівні. Тому по-
стають завдання комплексної структурної перебудови ук-
раїнської економіки, її теоретичного обгрунтування та
практичного впровадження.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних фахівців проблемами структур-

них змін в економіці займалися С.О. Біла, В.Е. Коломой-
цев, С.А. Єрохін та ін. Трансформація економічних і
соціальних структур розглядалася К. Кларком, А. Тоф-
флером, Д. Беллом, А. Туррентом, П. Друккером та ін.
Проте небезпечний розрив між практикою забезпечен-
ня соціального розвитку та її теоретичним обгрунтуван-
нями поглиблюється.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виокремлення та аналіз структурних

елементів економічної бази забезпечення соціальності
в процесі суспільно-економічної трансформації Украї-
ни. Це дозволить оцінити наявні розриви в соціальній
тканині суспільства, проводити своєчасний та повний мо-
ніторинг та врешті-решт побудувати соціальну держа-
ву.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зважаючи на неефективність трансформаційних

процесів у більшості країн з перехідною економікою,
Світовий банк у 1999 р. запропонував Концепцію комп-
лексного розвитку (ККР), основна ідея якої полягала в
рамковому підході до оцінки національних програм роз-
витку, метою якого є стимулювання економічного роз-
витку та зниження рівня бідності. При цьому зарубіжні
економісти наголошували на необхідності структурної
перебудови виробничих систем "фізичних інфраструк-
тур" та "гуманітарних інфраструктур", хоча основний
акцент при цьому був зроблений на галузевій структурі
економіки [1, с. 204].

На жаль, як зазначає М.Д. Миронов та Н.І. Обушна,
незважаючи на досить тривалий час, що минув після оп-
рилюднення згаданої Концепції, у нашій країні так і не
були розроблені недекларативні програми послідовних
структурних зрушень, які могли б пом'якшити негативні
наслідки початкових етапів несистемної трансформації,
особливо на мезо- та мікрорівнях управління економі-
кою.

Відсутність реальних ефективних структурних змін
в економіці нашої держави можна пояснити, в першу
чергу, наступними причинами:

1) неокресленістю структурних деформацій у кіль-
кісному та якісному вимірі як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівні управління;

2) невизначеністю місця, ролі та сутності структур-
них та інституціональних реформ у процесі трансфор-
мації економіки України, а відповідно і системи цілей та
пріоритетів інституціональних та структурних змін, су-
б'єктів та об'єктів реформувальних впливів;

3) незбалансованістю та неефективністю наявної в
Україні системи державної влади, високим рівнем ко-
рупції тощо [2, с. 181].

За роки безпосередньої ринкової трансформації в
Україні на досить суперечливій методологічній базі було
здійснено роздержавлення і приватизацію суспільної
власності. Згідно з даними офіційної статистики, за ста-
ном на кінець 2005 р. форму власності змінили 102 154
об'єкти [3, с. 323]. Обмежені можливостями оперувати
статистичними даними щодо приватизації об'єктів су-
спільної власності в подальші роки через припинення їх
публікації у відповідних спеціалізованих виданнях, ми
для відтворення реалій скористалися інструментальни-
ми можливостями прогнозу. Якщо взяти за основу дані

Фонду державного майна України, наведені в статис-
тичних щорічниках відповідних років щодо кількості
об'єктів, які змінили форму власності впродовж 2002
— 2005 рр., то у 2002 р. їх було 6 166, у 2003 р. — 6 546,
у 2004 р. — 6 155, у 2005 р. — 5 664 [3, с. 333], і навіть
за умови орієнтації на їх середнє щорічне значення на
кінець 2012 р. загальна кількість таких об'єктів могла
бути доведеною до 132 819. На підтвердження факту
переструктурування господарського комплексу на ко-
ристь приватного сектору економіки слугують й інші дані
статистики. Уже на кінець 2006 р. понад 78,3 % суб'єктів
ЄДРПОУ були приватними [4, с. 309]. Середньорічна
кількість найманих працівників, залучених у приватний
сектор економіки, перевищила 73,8 % від їх загальної
кількості [4, с. 310]. Понад 45,2 % від загальної вар-
тості основних засобів концентрувалося за станом на
кінець 2004 р. у приватних власників [1, с. 309]. У спробі
пролонгування цих офіційно підтверджених статистич-
них даних у 2006—2013 рр. нами було задіяно інстру-
ментальні можливості опосередкованого визначення
показників. Є всі підстави вважати, що частка найманих
працівників і вартість основних засобів у секторах на-
ціональної економіки, сформованих за ознакою влас-
ності, практично тотожна питомій вазі фонду нарахова-
ної заробітної плати й амортизаційних відрахувань у них.
Проведені нами розрахунки на підтвердження цього
припущення в періоди часу, які допускали порівняння,
засвідчили наявність статистичних відхилень у 6 —
8,5 %. За даними [3, с. 170], заробітна плата в держав-
них нефінансових корпораціях за станом на кінець 2005
р. становила 35 076 млн грн., а загалом в економіці 113
165 млн грн. Тоді частка заробітної плати у приватному
секторі економіки коливалася у межах 69 %. Статис-
тична помилка не перевищує 6,5 %. Амортизаційні
відрахування в сегменті приватних нефінансових кор-
порацій [4, с. 174] складали 19 370 млн грн. за загаль-
ного обсягу споживання основного капіталу 39 506 млн
грн. Отже, приватні власники контролювали 49 % ос-
новних засобів країни. Якщо керуватися даними щодо
приросту питомої ваги основних засобів у приватній
власності, а саме у 2000 р. близько 45,5 %, у 2001 —
44,6 %, у 2002 — 45,8 %, у 2003 р. — 45,4 %, у 2004 —
45,2 % [3, с. 309; 2, с. 327; 3, с. 314; 4, с. 320], то у 2005
р. вона могла складати 45,2 — 46,2 %. Статистична
помилка складатиме 6,1 — 8,4 %. За діючими стандар-
тами оцінки статистик відхилення до 10 % вважається
незначним [5, с. 5]. За такого підходу у 2013 р. приват-
ний сектор концентрував близько 83 % основних за-
собів і залучав до праці до 88 % працівників, зайнятих
економічною діяльністю.

Трансформаційні процеси відбувались і в інших
інститутах держави. Уже в 1992 р. була проголошена
повна свобода ринкових цін за винятком цін на товари
критичного асортименту. Тільки до часу конституційно-
го проголошення України соціальною державою спо-
живчі ціни зросли у 42 230 разів, ціни виробників про-
мислової продукції — у 116 493 рази, ціни реалізації
продукції сільськогосподарськими підприємствами —
у 33 770 разів, ціни на будівельно-монтажні роботи — у
167 929 разів [6, с. 75].

І. Лукінов, на той час директор Інституту економіки
НАН України, писав, що "… можна з високим ступенем
імовірності констатувати той очевидний факт, що всі
складові ланки ринкової реформи у її поверхневому,
неокласичному розумінні були залученими в точній
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відповідності до вимог і принципів новоявлених пророків
економічного порятунку нових країн постсоціалістичної
епохи" [7, с. 65].

Природно, що всі ці пертурбації мали позначитися
на реаліях і дійсно внесли зміни в ту деструктивну аси-
метрію, яка мала місце в Україні за часів СРСР.

Мабуть, не буде великою помилкою в контексті кла-
сичної, та й новітньої, економічної теорії припущення
щодо економічної бази ринково-трансформаційних пе-
ретворень як формування конструкції майбутнього із
соціальним підтекстом. Досить змістовно цей потенціал
суспільно-економічних перетворень виокремили укра-
їнські вчені В. Базилевич і В. Ільїн, за визначенням яких
"… економіка характеризується не як чинна, "потенцій-
на реальність", а як "реальність відсутності" …" [8, с.
274—275].

Відповідно до цього методологічного положення
нами було встановлено характер структурних змін в еко-
номічній базі суспільства з 1997 р., тобто часу консти-
туційного проголошення України соціальною держа-
вою.

У виборі показників відображення структурних змін
в економічній базі країни ми керувалися такими крите-
ріями. Перш за все, за загальноприйнятими підходами
найбільш інформативним щодо економічних можливо-
стей країни в різнобічному спектрі питань вважається
показник валового внутрішнього продукту (ВВП). У по-
шуку індикатора, який би відображав зміну бази фор-
мування підвалин добробутного життя, ми зупинилися
на показникові ВВП на особу населення. І тут ми керу-
валися звичною схемою наукових канонів, а саме його
сприйняттям фахівцями і не тільки економічного спря-
мування. На переконання деяких українських учених, "…
рівень життя забезпечується досягнутим обсягом ВВП
на душу населення …, який є … стратегічною метою еко-
номічного розвитку кожного конкретного року" [9,
с.111].

Інші національні дослідники проблем розвитку ре-
гіонів Я.В. Коваль та І.Я. Антоненко вважають обсяги
ВВП (ВНП) на душу населення "головним критерієм
структурної конкурентоспроможності економіки" [10,
с. 98]. Професор Гарвардського університету Н.Г. Мен-
к'ю впевнений у тому, що "ВВП відтворює і загальну суму
доходів виробників товарів і послуг, і загальну суму вит-
рат на їх оплату. Таким чином, величина ВВП на душу
населення характеризує усереднені доходи і витрати
пересічного громадянина … і слугує вимірником його
добробуту" [11, с. 489].

І дійсно, саме згідно з цим показником диференці-
юють або групують країни світової спільноти за рівнем
розвитку. Так, ще в 60-ті рр. ХХ ст. знаний економіст і
футуролог Г. Кахн поділив країни світу за рівнем ВВП
на душу населення на п'ять груп, а саме: до індустріальні,
із середньодушовим ВВП від 50 до 200 дол. США, час-
тково індустріальні — від 200 до 600 дол. США, індуст-
ріальні — від 600 до 1 500 дол. США, розвинені індус-
тріальні або суспільства масового споживання — від
1 500 до 4 000 дол. США і постіндустріальні — понад
4 000 дол. США [12, с. 716 — 718]. Світовий банк роз-
поділяє країни за річним обсягом ВВП на душу населен-
ня на країни з низьким доходом, у яких цей показник не
перевищує 770 дол. США, країни з доходом нижчим за
середній — від 770 до 3 050 дол. США, із середнім до-
ходом — від 3 050 до 9 400 дол. США і з високим дохо-
дом — понад 9400 дол. США [13, с. 390]. У більш пізніх

посиланнях на індикатори Світового банку наводиться
дещо інша градація, за якою до слаборозвинених нале-
жать країни з показником ВВП на душу населення мен-
ше за 785 дол. США, із середнім рівнем розвитку — від
785 до 9 655 дол. США і до високорозвинених — понад
9 655 дол. США [14, с. 390].

Оскільки промисловості належить вирішальна роль
у створенні матеріально-технічної бази економіки, тем-
пи зростання обсягів виробництва саме цієї галузі були
взяті до дослідження. На наш погляд, логічним було
включення до діагностики і темпів зростання продукції
сільського господарства, від стабільності функціонуван-
ня якого залежить стан економіки, продовольча безпе-
ка держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього
ринків, а також, що є досить важливим у контексті
підтримання соціальності, рівень життя населення.

Під час розгляду змін макропоказників щодо еко-
номічної бази соціально-економічних перетворень і
формування підвалин розвитку не можна нехтувати ха-
рактеристиками, що пов'язані з відтворенням перспек-
тив. До таких ми віднесли інвестиції в основний капітал,
які включають витрати на капітальне будівництво, ви-
трати на придбання машин та обладнання, витрати на
будівельні й монтажні роботи всіх видів тощо.

Згідно з теорією трьох секторів економіки словаць-
кого вченого М. Седлака [15, с. 49], у постіндустріальній
фазі в процесі суспільно-історичного розвитку має про-
гресувати третинний сектор економіки (сектор послуг),
концентруючи в собі до 80 % усього економічно актив-
ного населення. Щодо частки первинного (сільське гос-
подарство) та вторинного (промисловість і будівницт-
во) секторів національного господарства, то на них має
припадати до 20 % зайнятих. За нашими розрахунка-
ми, у 1990 р. первинний сектор національної економіки
концентрував близько 19,7 % всього зайнятого насе-
лення, вторинний — 40,2 % і третинний — 40,1 % [16,
с. 73]. За станом на кінець 2012 р., зайнятість у первин-
ному секторі зменшилася на 4,4 відсоткових пункти (далі
— в. п.) у вторинному — на 18,5 в. п. і в третинному зрос-
ла на 22,9 в.п. [17]. Унаслідок того, що зайнятість у сфері
послуг має зростати, а отже, й обсяги надання платних
послуг населенню, то цей показник і потрапив до моні-
торингу.

У ринковій економіці досить важливими є питання
забезпечення збалансованості грошових доходів та
витрат населення, або задоволення платоспроможно-
го попиту на товари й послуги. Саме ці вимоги приму-
сили звернутися до структури роздрібного товарообо-
роту.

Відомо, що ринковий механізм неспроможний зру-
шити економіку в бік рівноваги. Поза впливом ринку
залишаться сфери освіти, охорони здоров'я, культура,
громадяни, які не беруть участі у виробничій діяльності,
та й ті, що формально зайняті в суспільному вироб-
ництві, але підпадають під дискримінаційні заходи ро-
ботодавців. Природно, що ці функції бере на себе дер-
жава. Головним засобом впливу держави на розвиток
країни в умовах ринку є зведений бюджет, а в його
складі доходи. Оскільки доходи є відображенням міри
мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для їх на-
ступного перерозподілу й використання в цілях держав-
ного регулювання економічного розвитку країни зага-
лом і її регіонів, а також реалізації соціальної політики,
ми включили до дослідження показник доходів зведе-
ного бюджету.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13

Згідно з проведеними розрахунками, обсяги вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) за станом на кінець
1997 р. не перевищували 41,7 % від виробничих реалій
1990 р. До 2008 р. країна спромоглася наростити обся-
ги продукування ВВП до 74,2 % від рівня 1990 р. Світо-
ва економічна криза 2008 — 2009 рр. і пов'язаний з нею
спад виробництва в експортноорієнтованих галузях
країни не могли не відобразитися на показниках відрод-
ження потенціалу продукування ВВП. Уже у 2009 р. об-
сяги виробництва ВВП порівняно з 2008 р. знизилися
на 14,8 %, а у 2010 р. порівняно з 2008 р. — на 11,2 %,
що вплинуло на загальну динаміку змін виробничих
можливостей країни відносно 1990 р. [4, с. 50]. За ста-
ном на кінець 2012 р. ВВП України становив 1 459 096
млн грн. і був меншим від його значення 1990 р. більше
ніж у 1,5 рази [17]. Досягнутий обсяг продукування ВВП
був певною мірою співвимірним з його значенням у та-
ких країнах, як Греція, Португалія, Швейцарія, але в цих
країнах чисельність населення у 4 — 5 разів менша від
України.

Практично подібна динаміка характерна і для та-
кого показника, як ВВП у розрахунку на одну особу.
Проте за станом на кінець 2008 р. його абсолютне зна-
чення в порівнянних цінах становило 83,3 % від рівня
1990 р. і перевищувало національне досягнення щодо
виробництва ВВП загалом на 9,1 в. п. Згідно з офіц-
ійними статистичними даними у 2012 р. ВВП на душу
населення досягло рівня у 32 002 грн. або 8 655 дол.
США за паритетом купівельної спроможності 2005 р.
[5, с. 544]. Узагалі це рівень доходу країни із середнім
розвитком. Проте значення цього показника порівня-
но з 1990 р. зменшилося в абсолютному вимірі на 2
053 дол. США [4, с. 554]. Але в цих показниках є де-
яка некоректність. Справа в тому, що динаміка ВВП
на особу штучно підкріплювалася згортанням чисель-
ності населення. Тільки впродовж 1990 — 2012 рр.
кількість населення України скоротилася на 6,1 млн
осіб [17].

Щодо виробництва промислової продукції, то її об-
сяги за офіційними статистичними даними вже у 2006 р.
зрівнялися з показником 1990 р., а у 2007 р. перевер-
шила його на 8,8 %. Унаслідок фінансової неста-
більності в наступні 2009 — 2012 рр. обсяги виробниц-
тва промислової продукції зменшилися відповідно до
80,6 % і 89,4 % порівняно з 1990 р. Але подібна динам-
іка викликає певні сумніви, які базуються на змінах ряду
натуральних показників виробництва продукції в про-
мисловості. Так, виробництво електроенергії на той же
2006 р. становило тільки 64,8 % від рівня 1990 р., вугіл-
ля готового — 45,1 %, нафти (включаючи газовий кон-
денсат) — 48 %, газу — 63,3 %, руди і концентратів
залізних неагломерованих — 74,8 %, борошна — 34,3 %,
цукру — 26,6 %, азотних добрив — 75,6 %, шин пнев-
матичних — 6,5 %, чавуну — 61,0 %, сталі — 36,1 %,
труб великого та малого діаметрів — 30,8 %, тракторів
для сільського та лісового господарства — 4,9 % [4, с.
113 — 115]. Цю статистику рецесійного характеру мож-
на було б продовжувати, але немає сенсу. Отже, резуль-
тат економічного зростання в галузях промисловості не
віднаходить пояснення через процеси активізації гос-
подарської діяльності, а базується виключно на ціновій
динаміці. За нашими розрахунками, упродовж 1997 —
2013 рр. ціни виробників промислової продукції зросли
у 7,9 раза [4, с. 72; 17].

Виробництво сільськогосподарської продукції
в період з 1990 р. по 2013 р. було доведено до рівня у
70 % від обсягів за радянських часів. При цьому про-
дукція рослинництва у вартісному вимірі скоротилася
порівняно з 1990 р. у порівнянних цінах 2005 р. на 12 %,
а тваринництва — на 47,2 % [5, с. 139]. Як наслідок,
навіть з урахуванням скорочення чисельності населен-
ня країни, середньостатистичний житель країни спожи-
вав у 2013 р. близько 754,8 кг продуктів харчування, що
було на 213,5 кг менше від рівня 1990 р. і на 12 % мен-
ше медичної норми [4, с. 413; 17].

Значної рецесії зазнала й інвестиційна діяльність.
За станом на кінець 2013 р. обсяг інвестицій в основний
капітал становив тільки 49,7 % від рівня 1990 р. При
цьому підприємства скоротили виділення коштів на
фінансування капітального будівництва, придбання ма-
шин, обладнання, транспортних засобів. Якщо у 1997 р.
понад 75,2 % інвестицій в основний капітал здійс-
нювалося за рахунок коштів підприємств, то у 2013 на
19,5 в. п. менше. Зменшилося фінансування і з держав-
ного та місцевих бюджетів на 2,7 в. п. [4, с. 200; 17].

Кількість зайнятого населення скоротилася на 30 %.
В умовах зниження, та й взагалі низької пропозиції то-
варів і послуг продуценти припиняють боротьбу за спо-
живача або покупця і забезпечують економічне зрос-
тання досить просто, а саме розкручуванням цін. За та-
ких умов підприємцям немає потреби в нарощуванні
кількості робочих місць.

Якщо виходити із ситуації, що склалася в первин-
ному й вторинному секторах економіки, то важко ствер-
джувати про досягнення ними такого рівня виробницт-
ва, якого сьогодні або в найближчій перспективі буде
достатньо для задоволення потреб населення у їх про-
дукції. Той сектор, який мав перейматися питаннями
залучення незайнятого працездатного населення для
нарощування обсягів надання послуг населенню, потен-
ційно спроможний до розширення кількості робочих
місць, але не зростання маси послуг через обмежені
можливості впровадження технічних засобів. Тому по-
ловинний рівень відновлення потенціалу сфери послуг
є закономірним.

Обсяги роздрібного товарообороту загалом харак-
теризують рівень життя населення і пов'язані з прагнен-
ням людини до задоволення власних потреб. Якщо бути
конкретним, то динаміка товарообороту в основному
визначається фізіологічними потребами, а саме потре-
бами в їжі, одязі, взутті, житлі тощо. За даними Дер-
жавної служби статистики, уже у 2007 р. роздрібний то-
варооборот перевершив на 20,4 % його обсяги 1990 р.
Така позитивна динаміка була характерною і для наступ-
них 2008 — 2012 рр. Проте структура роздрібного то-
варообороту, за даними змін структури споживання до-
могосподарств, склалася не зовсім раціональною. Якщо
у 1990 р. з бюджету родини на продукти харчування вит-
рачалося 32,8 % сукупного доходу, на непродовольчі
товари — 31,4 % (у тому числі на тканини, одяг, взуття
— 17,6 %, на меблі, предмети культурно-побутового
призначення — 6,5 %, на легкові автомобілі, мотоцик-
ли, велосипеди та ін. — 1,5 %), на культурно-побутові
послуги — 8,0 % (з них оплата квартир, комунальних
послуг і утримання власних будинків — 2,6 %), на спла-
ту податків, зборів, платежів — 7,2 % та на сімейні на-
громадження — 11,4 %, то у 1997 р. на продукти хар-
чування вже витрачалося до 56,6 % доходів, на непро-
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довольчі товари — 16,6 % (у тому числі на тканини,
одяг, взуття — 6,9 %, на меблі, предмети культурно-
побутового призначення — 2,0 %, на легкові автомобілі,
мотоцикли, велосипеди та ін. — 0,6 %), на культурно-
побутові послуги — 12,6 % (з них оплата квартир, ко-
мунальних послуг й утримання власних будинків — 7,0
%), на сплату податків, зборів, платежів — 4,3 % та на
сімейні нагромадження — 0,9 % [5, с. 417; 17]. За ста-
ном на кінець 2012 р., середньостатистичне українське
домогосподарство витрачало на продовольчі товари
57,6 %, на товари непродовольчої групи — 24,7 % (у
тому числі на тканини, одяг, взуття — 6,4 %, на меблі,
предмети культурно-побутового призначення — 2,6 %),
на культурно-побутові послуги — 15,9 % (з них оплата
квартир, комунальних послуг й утримання власних бу-
динків — 8,0 %), на сімейні нагромадження — 3,5 %
[17]. Наведена динаміка структури витрат не є приво-
дом до оптимізму, а інформує про зворотній рух, не-
зважаючи на позитивну динаміку роздрібного товаро-
обороту. Це підтверджується в разі порівняння зі стан-
дартом структури раціонального споживання, за якою
витрати на продукти харчування не повинні перевищу-
вати 30 % сукупних доходів домогосподарства, витра-
ти на непродовольчі товари — 47 % (у тому числі на
тканини, одяг, взуття — 20,0 %, на меблі, предмети куль-
турно-побутового призначення — 18,0 %), витрати на всі
послуги в цілому — 23 %. Переорієнтація в структурі
споживання на продукти харчування пов'язана зі зрос-
танням цін на них упродовж 1997 — 2012 рр. у 6,2 рази
[5, с. 72; 17]. Саме з ціновою детермінантою корелюєть-
ся зростання обсягів роздрібного товарообороту. Було
б помилкою не приділити уваги й тому факту, що торгі-
вля, порівняно з іншими видами економічної діяльності,
найбільшою мірою залучена до ринкових відносин. Як
в інших країнах, так і в Україні започаткування елементів
ринкових відносин розпочалося у сфері торгівлі. Звідси
й та динаміка роздрібної торгівлі.

Фінансові можливості держави визначає динаміка
виробничої сфери, а остання, за вищенаведеними оці-
нками, деградувала за результатами використання ре-
сурсів і виробництва. За станом на кінець 2012 р., до-
ходи зведеного бюджету досягли тільки 74,1 % від
рівня 1990 р. Джерелом надходжень до бюджетів зве-
деного бюджету є податки, найбільш потужними з них
є податок з доходів фізичних осіб, податок на прибу-
ток підприємств, податок на додану вартість, акцизний
податок та плата за землю. Постає питання, чому їх
стягнення не вивело на потенціал початку 90-х років?
На наш погляд, українська економіка не була готовою
до початку запровадження податкової системи, не мог-
ла й не була готова до її сприйняття. Копіювання на-
пряму, але навпаки, з українських особливостей, зу-
мовило суперечливість та неефективність податкової
системи. Неспроможність мобілізувати достатні обся-
ги доходів знаходять пояснення в безсистемному на-
данні великої кількості пільг і не тільки поспішно прий-
нятими податковими законами. Окрім цього, в Україні
більшість податків сплачується юридичними, а не
фізичними особами, унаслідок чого не розширюється
арена праці.

Навряд чи викличе заперечення ствердження про те,
що структурні зрушення в економіці у викладеному їх
розумінні свідчить не стільки про тривалий економічний
спад, а взагалі — про системну кризу. За непорівнян-
них вихідних умов, які мали місце відразу після Великої

вітчизняної війни, у СРСР уже в 1960 р., тобто через 15
повоєнних років, обсяги валового суспільного продук-
ту зросли у 5 разів. У відповідь на цей факт можна очі-
кувати пояснення про надцентралізовану систему кон-
центрації і використання всіх наявних ресурсів з метою
забезпечення високих темпів зростання економіки і не
завжди для задоволення потреб людей. Може й так, але
мова не йде про п'ятикратне перевершення показників
1990 р., а лише про ненадолуження потенцій державою
впродовж 20-річного періоду.

Результатом такої неоліберальної політики, що
проводилася на теренах країни, стало не стільки не-
довідтворення основного капіталу, зростання безро-
біття і дефіцитність обігових коштів, скільки розши-
рення діапазону асиметрії, а не її звуження, як того
бажали реформатори на початку ринкового транс-
формування. Наростання поляризації багато в чому
підживлюється і реаліями складеної спеціалізації ре-
гіонів.

Зв'язок між показниками виробництва (ВВП, ВВП
на особу, виробництво продукції сільського господар-
ства і т.і.) і споживанням (платні послуги населенню)
опосередковує торгівля, сприяючи більш повному за-
доволенню потреб населення через орієнтацію і пере-
орієнтацію діяльності підприємств в аспекті асортимен-
ту та сортності. За територіальною структурою розд-
рібний товарообіг у розрізі регіонів набув ознак різко
зростаючої асиметричності. Якщо у 1990 р. співвідно-
шення між мінімаксними значеннями обсягу товарооб-
ігу становило 8,9, то вже у 1997 р. зросло у 2,1 раза і
впродовж 1998—2012 рр. стійко коливалося навколо
цього рівня. Зрозуміло, що процес змін розбіжності в
обсягах роздрібного товарообігу здійснюється в на-
прямі, пов'язаному, з одного боку, з розвитком мате-
ріального виробництва, а з іншого — з реальними до-
ходами населення. За тих умов, що склалися у вироб-
ничому секторі економіки і, зокрема, зміщення актив-
ності продуцентів у деяких регіонах до певних галузей
як центрів тяжіння, купівельну платоспроможність на-
селення конкретних територій визначають сфери док-
ладання зусиль праці.

ВИСНОВКИ
Наведення фактів наростання неоднорідності або

посилення диференціації економічного простору не є,
на наш погляд, неминучим наслідком будь-якого ре-
формування. Вектор прогресивної трансформації не
слід сприймати і як шлях до практично тотожних по-
казників у відтворенні соціально-економічного посту-
пу. Для того етапу перетворень, який пережила й пе-
реживає Україна, характерним має бути не рівномір-
ний, а все-таки поляризований у заздалегідь визначе-
ному діапазоні розвиток. Така дисгармонія випливає з
реалій проходження в економічному просторі нерівно-
важних процесів. Йдеться про принципово значуще в
започаткуванні й підтриманні економічного зростання.
Декілька десятків років до сьогодення ми сприймали
економіку країни, та й її окремих регіонів, як рівноваж-
ну економічну систему. Методологія функціонування
системи подібної якості виходить з незмінності потреб
суб'єктів економіки, заданої кількості і якості всіх ре-
сурсів, незмінної технології і техніки виробництва,
стандартним набором організації і перебігом трудових
процесів тощо. Відповідна методологічна конструкція,
окрім ідеалізації програмованого виробничого проце-
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су, досить слабо для забезпечення економічного зро-
стання використовує мотиваційні аспекти діяльності
людини.

Навряд чи можна дотримуватися подібної концепції
в забезпеченні соціальності. Процеси, що відбувають-
ся на різних рівнях економічної системи країни, одно-
значно як в сукупності, так і нарізно породжують коли-
вання результатів використання різноякісних та різно-
кількісних виробничих ресурсів, що й формує нерівно-
важну динаміку в розрізі територій та видів економіч-
ної діяльності.
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