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висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином,  серед  стратегічних  напрямів  регулювання 
економіки  України  є  наслідування  досвіду  тих 
країн, що досягли більшого успіху в економічному 
розвитку. Задля виведення країни на міжнародний 
ринок потрібно робити акцент на сприянні впрова-
дженню «високих технологій» створенню нової тех-
ніки,  інноваційних  програм,  науки  і  технологічних 
досліджень,  для  чого,  в  свою  чергу  необхідним  є 
потенціал розвитку суспільства, система потужної 
вищої освіти та кваліфікована робоча сила. Лише ті 
країни, які забезпечують оновлення системи освіти, 
реалізують  потреби, що  диктує  постіндустріальне 
суспільство  у  галузі  кваліфікації,  забезпечують 
доступність вищої освіти для широкого кола людей, 
виявляються  здатними  адаптуватися  до  вимог 
сучасного  науково-технічного  прогресу.  Кожна  з 
країн має свою специфіку щодо регулювання вза-
ємодії ринків праці та освітніх послуг. 
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У статті узагальнено та систематизо-
вано підходи до визначення сутності дефіні-
ції «трансформація національної економіки». 
Значна увага приділена визначенню сут-
ності категорій «трансформація» та «наці-
ональна економіка». Відзначено, що біль-
шість вчених дотримуються процесного 
підходу та розглядають трансформацію як 
певний процес реалізації змін. Досліджено, 
які трансформаційні процеси відбувалися в 
національній економіці за роки незалежності 
України. 
Ключові слова: трансформація, розвиток 
економіки, визначення, систематизація, 
національна економіка, узагальнення, під-
ходи.

В статье обобщены и систематизированы 
подходы к определению сущности дефи-
ниции «трансформация национальной эко-
номики». Значительное внимание уделено 
определению сущности категорий «транс-
формация» и «национальная экономика». 
Отмечено, что большинство ученых при-
держиваются процессного подхода и рас-

сматривают трансформацию как некий 
процесс реализации изменений. Исследо-
вано, какие трансформационные процессы 
происходили в национальной экономике за 
годы независимости.
Ключевые слова: трансформация, разви-
тие экономики, определения, системати-
зация, национальная экономика, обобщения, 
подходы.

The article summarizes and systematizes the 
approaches to defining the essence of the defini-
tion of "transformation of the national economy". 
Considerable attention is paid to the definition 
of the essence of the categories "transforma-
tion" and "national economy". It is noted that 
the majority of scientists adhere to the process 
approach and consider transformation as a cer-
tain process of implementation of changes. It was 
investigated which transformational processes 
took place in the national economy during the 
years of Ukraine's independence.
Key words: transformation, development of 
economy, definitions, systematization, national 
economy, generalizations, approaches.

теоретичні асПекти феномену трансформації  
національної економіки
THEORETICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF THE 
TRANSFORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY

Постановка проблеми.  Національна  еко-
номіка  є  важливою  і  невід’ємною  компонентою 
розвитку  сучасного  суспільства,  яка  фактично 
впливає  на  всі  його  сфери  буття.  Необхідність 
розгляду  питання  трансформації  національної 
економіки обумовлена загальною логікою пере-
ходу  від  історично доведеної  і  економічно  нее-
фективної  адміністративно-командної  моделі 

до  порівняно  ефективної  ліберально-капіталіс-
тичної  соціально-орієнтованої  ринкової  моделі 
організації  економічної  життєдіяльності  сус-
пільства. Сьогодні Україна виступає державою, 
яка  динамічно  розвивається  і  прагне  більш 
активно включитися в суспільно-економічні про-
цеси  сучасного  світу,  інтегруватися  в  європей-
ське співтовариство.
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аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням трансформації економіки України,  тен-
денціям,  особливостям  та  перспективам  присвя-
чено  багато  наукових  досліджень  вітчизняних  та 
зарубіжних  вчених,  зокрема  О. Амоші,  А. Бойко, 
В. Вихарева,  В. Гейця,  С. Єрохіна,  Є. Кирилюка, 
Н. Кухарскої,  А. Мельнік,  В. Подунай,  Г. Почен-
чука,  І. Рижого,  А. Старостіної,  Л. Чернюка  та 
інших.  Незважаючи  на  значну  кількість  ґрунтов-
них  наукових  праць  із  зазначеної  проблематики, 
вітчизняною  наукою ще  не  приділено  достатньої 
уваги впливу трансформаційних процесів на різні 
рівні національної економіки.

Постановка завдання. Метою статті є  теоре-
тичне узагальнення та системний аналіз наукових 
підходів до визначення складових поняття транс-
формація національної економіки.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток національної економіки супроводжується 
безперервними  різномасштабними  трансформа-
ціями,  аналізу  яких  присвячено  багато  наукових 
досліджень.  Термин  трансформація  національ-
ної економіки є складним поняттям, основу якого 
складають  дефініції  «трансформація»  та  «націо-
нальна економіка».

У економічній літературі на сьогодні використо-
вується декілька наукових підходів до з’ясування 
сутності поняття «трансформація» та її ролі у роз-

витку національної економіки. Причому, трансфор-
мація не зводиться лише до ринкових реформ, а 
має  комплексний  характер,  включаючи  перетво-
рення у політичній, інституціональній та культурній 
сферах, що синхронізуються між собою у просторі 
й  часі  [1,  с.  43].  Систематизовано  у  загальному 
вигляді її трактування наведемо у табл. 1.

Отже, аналіз наукових підходів та узагальнення 
різноманіття  визначень  сутності  «трансформа-
ція»,  дозволяє  зазначити,  що  більшість  вчених 
дотримуються процесного підходу та розглядають 
її як певний процес реалізації змін. На наш погляд, 
трансформація – це об’єктивно-суб’єктивний про-
цес змін, реалізації, подолання, перетворення та 
розвитку  системи  в  цілому,  спричинені  внутріш-
німи або зовнішніми факторами чи їх комбінацією.

Національна  економіка  як  складна  динамічна 
система з позиції її вивчення як науково обґрунто-
ваного, окремого та цілісного об’єкту дослідження 
постійно перебуває у неперервному процесі роз-
витку. Така ситуація вимагає застосування відпо-
відних наукових підходів до аналізу національної 
економіки, що не можливо реалізувати не визнача-
ючи основну її структури, базові та допоміжні ком-
поненти і елементи. Сама структура національної 
економіки також трансформується під тиском вну-
трішніх  та  зовнішніх  чинників  і  змінюється  одно-
часно з компонентами економіки держави.

Таблиця 1
трактування сутності поняття «трансформація» (розроблено автором)

автор тлумачення сутності
Велика економічна 
енциклопедія [2, с. 681].

взаємодія різних процесів та явищ у сфері економіки, політики та іншого, які в резуль-
таті забезпечують формування нової якості соціальної системи в цілому.

Великий економічний 
словник [3, с.1089]

одна з операцій процесу організації, яка означає реформування головної цілі у ряд 
взаємозв’язаних  локальних  цілей  та  задач,  що  забезпечують  досягнення  корінних 
результатів.

С.А. Єрохін [4, с. 13] зміна структури будь-якого об’єкту у рамках самоорганізуючого процесу.

В.В. Подунай [5, c. 151] процес подолання істотних елементів старого порядку і формування нового якісного 
стану економічної системи.

Г.М. Поченчук [6, с. 125] перетворення суспільної системи різного масштабу, глибини, спрямованості, спричи-
нені внутрішніми або зовнішніми факторами чи їх комбінацією.

Л.П. Стеблякова [7, с. 21] об’єктивно-суб’єктивний процес, з одного боку, відбувається відповідно до об’єктивних 
законів, а з іншого – ініційований і регульований суб’єктами з метою його прискорення 
і надання йому певної спрямованості.

Є.М. Кирилюк [8, с. 18] суб’єктивний,  так  і  об’єктивний  процес  розвитку  (еволюції)  економічних  систем. 
Трансформація – це процес, що передбачає глибинні якісні перетворення системи.

А.І. Бойко [9, с. 24] відображає певний момент у розвитку сущого, що характеризується переходом від 
накопичення певних ознак нового до руйнування старих засад, становленням якісно 
нового стану предмета.

В.В. Вихарев [10, с. 33] є тільки результатом системних змін, сам момент перетворення, а не процес пере-
родження системи.

Н.А. Кухарская [11, с. 11] постійна форма життєдіяльності, руху, в ході якої співіснують старе і нове, народжу-
ються і в певних умовах виживають і розвиваються інноваційні напрямки, наприклад, 
такі як матеріально-технічна та соціальна база НТР, реформи, соціальні наслідки, а 
іноді і негативні для суспільства новоутворення і деформації.

В.М. Гейц [12, с. 75] передбачає зміну структури економіки й створення нових форм розвитку.
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Визначимо сутність категорії «національна еко-
номіка».  На  сучасному  етапі  поняття  національ-
ної  економіки  є  дискусійним,  тому що  у  сучасній 
науковій літературі при дослідженні національної 
економіки  здебільшого  ототожнюється  поняття 
«національна економіка» й «економічна система».

Узагальнюючи  праці  вітчизняних  та  зарубіж-
них  дослідників,  слід  підкреслити,  що  категорію 
«національна економіка» розглядають як у широ-
кому, так і у вузькому розумінні. Неординарним та 
актуальним  на  сьогодні  є  визначення  національ-
ної економіки французьким вченим Р. Барра, який 
пропонує характеризувати національну економіку 
через економічну концепцію нації: центр економіч-
ної  діяльності;  центр  сил;  центр  привілейованої 
згуртованості [13].

А.О.  Задой  надає  грунтовне  визначення  наці-
ональної  економіки  і  трактує цей  термін  у широ-
кому розумінні через просторові межі та специфіку 
історичного  розвитку,  особливості  економічної 
ментальності  [14].  Вчений  підкреслює,  що  коор-
динується  національна  економіка  обраними пра-
вилами  та  механізмами.  Таке  розуміння  націо-
нальної економіки містить не тільки господарство 
однієї країни, а й їх сукупність – наприклад, госпо-
дарство ЄС.

А.Ф.  Мельник  трактує  національну  економіку 
через  структурний  аспект,  в  основі  якого  є  галу-
зевий та територіальний простір, що регулюється 
інституціональною системою [15]. 

Національна  економіка,  на  думку  В.М.  Тара-
севича,  це  комплексний  феномен,  який  поєднує 
взаємопов’язані  загальні  риси,  притаманні  всім 
економічним  системам,  особливі  ознаки,  харак-
терні для економік певної групи країн, а також уні-
кальні риси, властиві виключно цій економіці [16].

  Із  наведених  визначень  автори  розкривають 
ґрунтовно сутність та зміст явища, але практично 
у  всіх  відсутній  результат.  Але  його  враховує  в 
визначенні  терміну  професор  А.  Старостіна,  яка 
зазначає, що «…національна економіка – це сис-
тема  економічних  відносин  між  суб’єктами  гос-
подарювання  (які  є  резидентами  даної  країни)  з 
приводу виробництва, обміну, розподілу та спожи-
вання для реалізації своїх економічних інтересів» 
[17, с. 30]. Вчена виокремила певні рівні економіч-
ного аналізу: нано-  , міні-  , мікро-, мезо-, макро-, 
мега-  та  параметри  дослідження  національного 
господарства, які розкривають зміст національної 
економіки  та визначають основні джерела  її  роз-
витку: характер виробничої діяльності, розмір еко-
номічних одиниць, економічна система, тип еконо-
мічної організації господарства, види економічної 
діяльності за рівнем технологічного розвитку, роз-
поділ економічно активного населення між секто-
рами, розподіл національного доходу між групами, 
орієнтація  економічної  діяльності  на  внутрішній 
або міжнародний ринок [17, с. 31].

Тобто,  національна  економіка  –  це,  перш  за 
все,  соціально-економіна  система,  якої  взагалі 
притаманні  всі  особливості  характерні  для  сис-
теми: безліч елементів; єдність головної мети для 
всіх елементів; наявність зв’язків між елементами; 
цілісність  і єдність елементів; структура та  ієрар-
хічність,  відносна  самостійність;  чітко  виражене 
управління [18].

Національна  економіка  як  господарська  сис-
тема  є  багаторівневою.  В  національній  госпо-
дарській  системі  виділяють  декілька  рівнів,  що 
взаємодіють  в  єдиному  економічному  просторі 
країни (рис. 1). 

Об’єднуючи  категорії  «трансформація»  та 
«національна економіка» відзначимо, що на думку 
В.В.  Вихарева  трансформація  соціально-еко-
номічної  системи  це  дискретний  процес  якісної 
зміни системи. При цьому трансформація є тільки 
результатом системних змін, сам момент перетво-
рення, а не процес переродження системи [10, с. 
33]. Однако такі зміни не можуть відбуватися одно-
моментно у просторі та часі, оскільки трансформа-
ція складних економічних систем вимагає певного 
часового лагу, тому що обумовлена необхідністю 
зміни різних компонентів такої системи, яким при-
таманна власна поведінка. Результати таких змін 
не завжди синхронізовані у часі і тому по різному 
впливають на зміну вектору розвитку самої ціліс-
ної системи.

В економіці України  трансформаційні  процеси 
мають  свої  характерні  особливості.  В  країні,  по 
суті,  не  було  власної  економічної  системи  –  це 
була  підсистема  єдиного  народногосподарського 
комплексу СРСР, яка була сформована для його 
обслуговування  і  не  включала  багатьох  необхід-
них для самостійної системи елементів. Основний 
зміст  трансформаційних  перетворень  в  країні, 
таким  чином,  полягає  в  переході  до  комплексної 
і цілісної економічної системи, яка функціонує на 
ринковій основі.

За  роки  незалежності  в  економіці  України,  як 
системи,  відбулися  глибокі  якісні  перетворення. 
Вдалося  розв’язати  одне  з  ключових  завдань 
державотворчого  процесу  –  сформувати  осно-
вні  атрибути  національної  економіки  –  грошову, 
фінансову, платіжну, податкову, митну, банківську 
та інші системи, що у своїй сукупності визначають 
економічну інфраструктуру державності. В Україні 
відбувся перехід до ринкової економіки, до її пев-
ної моделі. Визначальним аспектом при характе-
ристиці  типу  економічної  системи  є  власність  на 
засоби  виробництва.  Для  ринкової  економіки  та 
ринкової економічної системи основним, доміную-
чим типом власності є приватна [19, с. 245].

Серед пострадянських країн Україна мала най-
кращі стартові  умови для ринкових перетворень. 
І  в  той же  час  продемонструвала  чи  не  найгірші 
результати. Достатньо сказати, що впродовж 1991-
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рис. 1. основні рівні національної економіки як господарської системи

Джерело: розроблено на основі [15; 16; 18]
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1999  рр.  відбувався  перманентний  економічний 
спад,  причому  ВВП  скорочувався  в  середньому 
на 9,5 % щорічно. На кінець періоду він становив 
лише 38 % від рівня 1990 р. [20]. Це є свідченням 
того,  що  в  керівництві  соціально-економічними 
перетвореннями в  країні  були допущені  серйозні 
прорахунки та помилки.

Відмінною  рисою  українських  трансформацій-
них процесів від інших економічно розвинутих дер-
жав є те, що вони носили революційний характер. 
У кінці XX ст. Україна змінила свої напрямки май-
бутнього  соціально-економічного  розвитку,  стала 
на  шлях  радикальних  соціально-економічних  і 
політичних  змін  з  урахуванням  досвіду  й  досяг-
нень розвинутих країн світу. Однак у результаті від-
сутності в нашій державі національної трансфор-
маційної  моделі  і  невдалого  запозичення  чужих 
моделей  економічного  розвитку,  зокрема  моделі 
економічних  реформ,  що  відома  як  «вашингтон-
ський консенсус», на жаль, перехід у нову якість 
набув  руйнівного  характеру.  Замість  прогресив-
них економічних і науково-технологічних зрушень, 
побудови  соціально  орієнтованої  демократичної 
держави,  підвищення  матеріального  добробуту  і 
духовного рівня життя народу, Україна опинилася 
в глибокому занепаді [21, с. 5].

З 2000 р. окреслюється етап розвитку ринкових 
засад національної економіки. В цей період почи-
нається формування  інтеграційної  моделі  еконо-
мічних  перетворень.  Важливим  наслідком  регу-
лятивних  заходів  з  боку  уряду  стало  економічне 
зростання  та  підвищення  міжнародного  авто-
ритету  України.  Разом  з  тим  сучасна  вітчизняна 
економіка  потребує  глобальних  інституційних 
реформ,  структурної  перебудови  національного 
господарства, активізації  інвестиційної діяльності 
в  напрямі  оновлення  технологій  та  формування 
конкурентоспроможних виробництв [15].

Як зазначає професор Л.Г. Чернюк «… абсолютно 
очевидно,  що  сьогодні  об’єктивною  необхідністю 
трансформації економіки України є: перехід від екс-
тенсивних методів господарювання до інтенсивних; 
забезпечення  структурної  перебудови  економіки 
на  базі  новітніх  технологій,  розширення  наукоєм-
них  виробництв;  реалізація  програм  нарощування 
виробництва  товарів  споживчого  ринку,  збалансо-
ваних з динамікою платоспроможного попиту; пріо-
ритетність малих форм господарювання; утримання 
інфляції,  індексація  всіх  кількісних  параметрів  еко-
номічних  показників;  забезпечення  ефективності 
соціальних  реформ»  [22,  с.  253].  Також,  сьогодні 
розвиток  національної  економіки  характеризують 
як формування  конкурентоспроможної  економічної 
системи,  в  основу  якої  закладається  інвестиційно-
інноваційна модель розвитку.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  трансформація  національної  еко-
номіки – це процес зрушень та змін, пов’язаних із 

формуванням якісно нових економічних, фінансо-
вих та інноваційних систем, які будуть обслугову-
вати вимоги ринку, зумовлені процесами глобалі-
зації, від яких залежить місце України у світовому 
співтоваристві  та якість життя окремого  її  грома-
дянина.  Сучасні  світові  процеси  спонукають  до 
більш глибокого дослідження трансформації наці-
ональної економіки та пошуку нових джерел роз-
витку. Нові виклики світової економіки поставили 
перед Україною об’єктивну необхідність розвитку 
в  умовах  глобалізації  і  як  результат  –  неготов-
ність до глобальної конкуренції  і  глобальної  інте-
грації. Сьогодні,  при  визначенні  етапу  трансфор-
мації,  у  якому  знаходиться  Україна,  найчастіше 
використовують термін пост-перехідної або пост-
транзитивної економіки.
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