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У статті обґрунтовано базові теоретико-методологічні аспекти формування концепції здійснення економічних реформ, спря-
мованих на трансформацію моделі економічного розвитку країни та її регіонів. Висунуто та доведено наукові гіпотези, які розкри-
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Вступ. Процес реформування моделі економіки 
країни та її регіонів набуває особливої актуальності 
в період стагнації соціально-економічного розвитку. 
В сучасній літературі достатньо øироко представлені 
дослідження закономірностей 
економічних та соціально-полі-
тичних трансформацій в робо-
тах О. Абаøиної [1], О. Бєло-
крилової [2], В. Гейця [3], 
І. Жиляєва [4], Г. Клейнера [5], 
В. Полтеровича [6], Дж. Сті-
гліца [7], А. Шохова [8] та ін. 
Проте дотепер не сформовано 
єдиний підхід до проектування 
економічної реформи як комп-
лексу заходів із передбачува-
ними результатами. Крім того, 
складну наукову проблему ста-
новить врахування помилок 
попередніх етапів реформу-
вання та стратегічне плану-
вання реформаторських заходів 
за допомогою дорожніх карт.

Як свідчить світова прак-
тика, розробка ефективної 
стратегії реформ має відбу-
ватися за такими параме-
трами: формування переліку 
ключових напрямів реформу-
вання; їх структуризація й 
формування певної послідов-
ності; визначення øвидкості, 
результативності та ресурс-
ного забезпечення окремих 
реформ; розбудова дорожньої 
карти реформ.

Метою статті є обґрунту-
вання стратегічних аспектів 

концепції реалізації економічних реформ в Україні 
та її регіонах. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 
що реформи розпочинаються у періоди загострення 
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Рис. 1. Концептуальний підхід до реалізації реформ у країні та її регіонах
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соціально-економічних проблем. Із цього погляду 
досить важко зробити помилковий вибір моменту 
для початку здійснення реформ. Проте якщо дослі-
дити цю проблему більø глибоко, то стає зрозумі-
лим, що не всі проблеми суспільства потребують для 
виріøення глибокого з огляду втручання та витрат за 
ресурсами інструменту, такого як реформи. Насправді 
до початку реформ мають виконуватися дві умови:

– наявність глибоких проблем та негараздів у 
функціонуванні соціально-економічної моделі країни;

– наявність достатніх ресурсів усіх видів для реа-
лізації реформ. 

Невірний вибір стартового моменту реформ та 
недостатнє їх ресурсне забезпечення значно знижу-
ють загальну ефективність запланованих заходів. 
Досвід України свідчить, що періодично декларо-
вані проекти реформування економіки та суспільства 
за різних обставин не доводяться до кінця. Так ана-
ліз виконання Програми економічних реформ на  
2010-2014 рр. [9] показав, що реалізація деяких важ-
ливих напрямів відбувалась із запізненням. Крім 
того, не було розроблено ряд стратегічних документів:

– стратегія управління державним боргом;
– концепція реформи соціальної підтримки;
– стратегія поліпøення інвестиційного та іннова-

ційного клімату;
– програма модернізація базових секторів еконо-

міки та інфраструктури. 
У 2014 р. стартував новий етап соціально-еко-

номічних реформ. Аналіз запропонованих проектів  
[10-13] свідчить, що усі вони містять чимало харак-
терних недоліків:

1) відсутня базова стратегія реалізації реформ;
2) не чітко визначені або зовсім відсутні рекомен-

дації щодо визначення послідовності окремих рефор-
маторських заходів;

3) результативність деяких запропонованих 
реформ сумнівна, крім того відсутній обґрунтований 
підхід до оцінки результатів та наслідків реформа-
торських заходів.

З метою усунення наведених недоліків рекоменду-
ється здійснювати стратегічне планування соціально-
економічних реформ з дотриманням концептуального 
підходу, логіка якого представлена на рисунку 1.

Запропонований підхід базується на гіпотезі щодо 
розуміння сутності економічної реформи як сис-
теми заходів, втіленої у нормативно-правових актах, 
яка дозволяє змінити одну або декілька компонент 
моделі економіки країни та/або її регіонів.

Таке визначення побудоване з урахуванням 
взаємозв’язку між сучасними теоріями та концепці-
ями, що досліджують процеси соціально-економіч-
них трансформацій:

– теорія еволюційного розвитку суспільства: 
адаптація концепції стадіального розвитку соці-
ально-економічної системи до умов реформування;

– теорія загальної економічної рівноваги: визна-
чення факторів, що впливають на ефективність реформ;

– теорія компаративістики: порівняння моделей 
економіки різних країн світу та їх типологізація;

– теорія реформ: методологічне забезпечення 
структуризації реформ;

– теорії транзитології та перехідної економіки: осо-
бливості соціально-економічного розвитку країни та її 
регіонів в умовах трансформації моделі економіки;

– теорія стратегічного планування: наукове 
забезпечення розробки стратегій, програм, дорожніх 
карт реформ.

Зазначеній гіпотезі відповідає концептуальне 
положення щодо необхідності планування реформ, 

починаючи з діагностики функціонування моделі 
економіки країни. Для цього пропонується викорис-
товувати такі індикатори: 

– темп зміни ВВП (падіння);
– рівень життя населення (падіння);
– державний борг (зростання);
– дефіцит бюджету (наявність).
Ініціювати економічні реформи доцільно тоді, 

коли виконуються умови за всіма наведеними інди-
каторами. Наприклад, дані МВФ свідчать, що голо-
вними проблемами України в 2014-2019 рр. будуть 
дуже низькі темпи економічного зростання (рис. 2) 
та зниження рівня життя населення. 
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Рис. 2. Середньорічний темп зростання реального 
ВВП деяких країн світу у 2014-2019 рр.  

за прогнозами МВФ [15] 

Ідентифікація проблем моделі економіки країни 
передбачає більø глибокий аналіз окремих компо-
нент моделі економіки країни та/або її регіонів з 
визначенням переліку проблем, що потребують вирі-
øення (табл. 1).

Таблиця 1
Узагальнена оцінка компонент  

сучасної моделі економіки України [14, с. 15]

Компонента

Рівень 
розвитку 
(загальна 
оцінка) 

Проблеми 

Власність оптимальна 
структура –

Концентрація 
виробництва висока 

найвища концентрація у 
традиційних промислових 
галузях

Механізм дер-
жавного регу-
лювання 

високий 
економіка з низьким ступе-
нем свободи, існують великі 
переøкоди для бізнесу 

Орієнтація 
зовніøньоеко-
номічної діяль-
ності 

неопти-
мальна 

від’ємне торгове сальдо;
неоптимальна структура 
експорту та імпорту про-
дукції

Розвиток 
виробництва та 
технологій 

низький 

необхідність інвестицій у:
– розвиток високотехноло-
гічних галузей;
– оновлення виробничої 
бази промислових підпри-
ємств

Людський 
капітал середній 

підвищення якості життя 
населення;
стимулювання розвитку 
людського потенціалу 

Інфраструк-
тура низький 

модернізація об’єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури 

Адміністра-
тивно-тери-
торіальний 
устрій 

незбалансо-
ваний 

необхідність створення 
точок економічного зрос-
тання у регіонах напівпе-
риферії 

Ініціація реформ відбувається після визначення 
загальних та специфічних проблем функціонування 
моделі економіки країни та її компонент. На цьому 
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етапі формується перелік напрямів, за якими здій-
снюватимуться реформи та розроблятиметься страте-
гічний план реформ.

Стратегічний план реформ – це комплексний доку-
мент, в якому відображено перелік реформ, послідов-
ність їх реалізації, результати та ресурсне забезпечення. 
План містить систему індикаторів виконання реформ, 
а також відповідальних виконавців. Підготовка такого 
документу передбачає велику роботу, спрямовану на 
порівняння альтернативних варіантів реалізації соці-
ально-економічних реформ за ключовими параме-
трами, такими як øвидкість, послідовність та суспільні 
витрати. Помилкове визначення будь-якого з цих пара-
метрів загрожує невдалою реалізацією обраної стратегії 
реформування. Умовна лінія розділу між стратегіями 
øокової терапії та градуалізму проходить через харак-
теристику ключових параметрів реформування.

На користь стратегії øвидкої (øокової) реалізації 
реформ свідчать такі фактори:

– низька øвидкість реформування може заго-
стрити наявні соціально-економічні проблеми;

– неефективність окремих реформ при необхід-
ності комплексної перебудови соціально-економічної 
моделі країни;

– висока øвидкість реформ не дозволяє консолі-
дуватися їх противникам та запобігає формуванню 
пастки «часткових реформ» [6, с. 132]. 

На користь уповільнення øвидкості реформ та стра-
тегії послідовної їх реалізації свідчать такі фактори:

– формування великих суспільних витрат за раху-
нок одночасної зміни великої кількості інститутів;

– зростання ризику провалу реформ внаслідок 
«кризи перехідного періоду»;

– можливість внесення коректив до загальної 
стратегії реформ у випадку допущення помилок в 
реформуванні за окремими напрямами. 

На думку автора, переваги послідовної стратегії 
реформування полягають у тому, що результат більø 
ранніх реформ можуть служити базою для наступ-
них й зменøувати витрати на них. 

Крім того, сукупність проаналізованих публікацій 
[4-7], присвячених процесам визначення оптимальної 
послідовності реформ, свідчить, що більøість дослідни-
ків приділяє увагу витратам суспільства від здійснення 
реформаторських заходів, наголоøуючи на необхід-
ності їх оцінки. Це дає підставу висунути гіпотезу, 
що послідовність реформ має бути визначена так, щоб 
досягти мінімального рівня суспільних витрат від їх 
реалізації. Такий підхід дозволить зменøити опір неза-
хищених верств населення реформам, що потенційно 
можуть знизити рівень їх життя, а також досягнути 
балансу між витратами та результатами реформ. На 
практиці реалізувати такий підхід найбільø ефективно 
можна за допомогою комбінованої стратегії реформ – 
частина реформ реалізується послідовно, а частина – 
паралельно. Паралельно реалізуються реформи, які 
мають на меті створити законодавчі умови для подаль-
øої трансформації (наприклад, одночасне прийняття 
декількох законів, постанов тощо). Послідовно реалі-
зуються реформи економічного блоку, спрямовані на 
підвищення ефективності функціонування соціально-
економічної моделі країни та її регіонів.

Вибір стратегії реалізації реформ базується також 
на ресурсних обмеженнях. При цьому слід вра-
ховувати, що «…найбільø розвинені інститути не 
можуть бути впроваджені на ранніх стадіях реформ, 
оскільки вони не задовольняють ресурсні, політичні, 
культурні або технологічні обмеження» [6, c. 318]. 

Висновки. На сьогодні не вироблено єдиного під-
ходу щодо формування концепції економічних реформ. 

До того ж очевидно, що ключовими моментами такої 
концепції мають бути вибір стратегії реформування та 
ресурсне забезпечення її реалізації. Проведений аналіз 
дозволив сформувати певні концептуальні положення 
реформування економіки країни та її регіонів.

Положення 1. Ефективна стратегія реформ міс-
тить такі компоненти: визначення моменту початку 
реформ; визначення переліку реформ та їх послідов-
ності; визначення ресурсного забезпечення та резуль-
тативності реформ.

Положення 2. Типологізація моделей економіки 
країн та регіонів відбувається на основі структуриза-
ції їх складових компонент.

Положення 3. Стартовим моментом для реформ 
можна вважати момент фіксації наявності проблем 
в функціонуванні моделі економіки або її окремих 
компонент.

Положення 4. Перелік реформ визначається на 
основі діагностики функціонування моделі еконо-
міки країни та її окремих компонент. 

Положення 5. Оптимальна послідовність реформ 
задається правилом: результати кожної попередньої 
реформи є стартовими умовами для наступної.
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