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7 травня 2000 року відбулась урочиста цере-
монія інаугурації другого президента Росії Во-
лодимира Путіна. Ця подія знаменувала собою 
нову сторінку в російській історії пострадянсь-
кого періоду. Лишилася позаду складна і супе-
речлива “епоха Єльцина”, і керівництво країною 
у важкий перехідний період разом з відповідаль-
ністю за долю її народу перейшло напередодні 
третього тисячоліття до нового лідера. 

Серед багатьох важливих невідкладних за-
вдань, що постали перед наступником першого 
президента Росії, одним з найголовніших зали-

шалося продовження розпочатих за Б. Єльцина 
соціально-економічних і політичних реформ, що 
мають підтвердити статус Росії як однієї з прові-
дних країн світу, а головне – забезпечити гідне 
життя її громадянам (саме “гідне життя” стало 
гаслом усієї передвиборчої програми В. Путіна 
[1]). Майже одразу після вступу на вищу посаду 
в державі Путін рішуче приступив до реалізації 
цього завдання.  

Питання про шляхи проведення реформ, 
спрямованих на встановлення демократичного 
режиму та ринкової економічної системи в кра-

 Доктрина нових реформ у Росії і початок її втілення 
президентом В. Путіним                                                 

(травень 2000 – травень 2001 рр.) 
 

 У роботі розглянуто основний зміст реформаторських починань наступника Б. Єльцина у вка-
заний період, насамперед політичні реформи. Проаналізувавши заходи другого російського президе-
нта, що дають підстави говорити про новий імпульс у процесі реформування країни, автор дійшов 
висновку, що вони відповідають традиційному стилю проведення реформ у Росії та відрізняються 
обґрунтованістю, раціональністю та ґрадуалізмом.  

 In the article the main content of B.Yeltsin’s successor reform undertakings during the indicated per-
iod first political reforms, are considered. Analyzing the measures by the second Russian President, which 
give reasons to say about new impulse in the process of the reformation of the state, the author came to the 
conclusion, that they accord to the traditional style of conductions of reforms in Russia and are distingu-
ished of validity, rationalism and gradualism. 



138138138138    Наукові праці 

щому розумінні цих понять, є актуальним для 
більшості країн з перехідною формацією, у тому 
числі й нашої держави. Тому досвід російських 
перетворень, у тому числі й тих, що були здійс-
нені та передбачаються новим керівництвом, 
обов’язково повинен враховуватися ними при 
вирішенні подібних проблем і можливому про-
веденню аналогічних заходів. 

У даній роботі зроблена спроба об’єктивно 
проаналізувати початок нового етапу реформ, 
який розпочався в Росії у травні 2000 року 
(період з січня по квітень, коли Путін вже вико-
нував обов’язки президента, слід вважати пере-
хідним). Перший рік президентства В. Путіна 
відзначився, насамперед, реформами в галузі 
державного управління, тому головну увагу бу-
ло вирішено зосередити саме на цьому аспекті. 

Проаналізувавши основні напрямки рефор-
маторських починань другого президента Росії, 
можна зробити висновок, що вони не розбіга-
ються принципово з традиціями здійснення ре-
форм у Росії (мають багато аналогічних характе-
рних рис з реформами попередніх віх російської 
історії, зокрема Івана IV, Петра I, Катерини II, 
Олександра I тощо, але, звичайно, в більшій мірі 
відповідають інтересам широких верств насе-
лення). 

Під час президентства Б. Єльцина в Росії 
були здійснені необхідні перетворення радика-
льного характеру. Незважаючи на численні нега-
тивні наслідки (зумовлені насамперед об’єктив-
ними причинами, а не сумнівною порядністю чи 
недостатньою компетентністю тодішніх керів-
ників держави), за цей період відбулися чималі 
зрушення: закладені основні засади демократиз-
му, впроваджені механізми ринкової економіки. 
Але з часом впровадження в життя намічених 
заходів стало гальмуватись, особливо в другий 
термін правління першого президента Росії. 
Причин такого перебігу подій було декілька, але 
головною, на думку В. Путіна, стала “утрата 
державної волі та наполегливості у доведенні 
розпочатих справ... звичка відкладати найсклад-
ніші завдання на потім” [2]. Також не сприяли 
подальшому інтенсивному проведенню реформ 
близька до кризи політична ситуація, відсутність 
єдності в суспільстві, байдужість його більшості 
до реалізації завдань заради досягнення спільної 
мети. Усунення (хоча б часткове) цих перешкод 
було необхідною передумовою успішного про-
ведення наступних реформ.  

До початку здійснення намічених заходів 

Путіну за кілька місяців вдалося досягти небува-
лої за останні часи консолідації в державі. На 
неї, в першу чергу, вплинула сама постать Воло-
димира Путіна, що уособлювала такі риси 
“ ідеального” політичного лідера (можливо, в 
певній мірі гіперполізовані політтехнологами, 
але ні в якому разі не хибні), як тверезість, осві-
ченість, державний розум, фізична сила, вольо-
вий характер, рішучість, патріотизм, здатність і 
прагнення відстоювати інтереси та відродити 
колишню велич Російської держави, порядність, 
бажання працювати заради загального блага, 
імідж молодого і сучасного керівника та ін. На-
вколо загальних, близьких кожній людині ідей і 
цілей Путін зумів в певній мірі згуртувати пере-
важну більшість суспільства та політичних сил, 
вселити довіру до влади з боку населення. Підт-
вердженням цього стала його переконлива пере-
мога на президентських виборах у березні 2000 
р. Це дало підставу новому російському лідеру 
заявити: “Те, що ми пропонуємо, прийнято сус-
пільством. Ці підходи, ці ідеї народились у са-
мому суспільстві. І тільки тому виявилися затре-
буваними” [3]. 

Вже перші місяці президентства В. Путіна 
показали, що із зміною керівника в країні розпо-
чався новий виток перетворень, які стали прово-
дитися з небаченою за останні роки інтенсивніс-
тю. 

Першим кроком стали політичні реформи 
(якщо згадати історію, саме з них починали бі-
льшість попередників Путіна на цьому попри-
щі). Це пояснюється розумінням того, що для 
ефективного впровадження більш невідкладних, 
як може здатись, економічних рішень необхідна 
в даному випадку наявність ефективно функціо-
нуючої держави (мається на увазі насамперед 
державний апарат). На відміну від західних кра-
їн, в яких, можна сказати, в основному сформу-
валося громадянське суспільство, в Росії держа-
ва продовжує бути “джерелом і гарантом поряд-
ку, ініціатором і головною рушійною силою 
будь-яких змін” [4].  

Також політичні реформи були викликані 
необхідністю зміцнення єдності та цілісності 
країни. Останнім часом гострою проблемою 
стала надмірна самостійність суб’єктів Російсь-
кої Федерації (в значній мірі спричинена політи-
кою Єльцина, який в свій час намагався здобути 
широку підтримку з боку регіональних лідерів), 
за органами влади яких часто спостерігалося 
порушення федерального законодавства, прив-
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ласнення на місцях функцій федеральних орга-
нів влади. На початок реформи влади п’ята час-
тина нормативних актів регіонального значення 
суперечила Конституції Росії; за деякими респу-
бліками закріплювався суверенітет, який майже 
наближався до повної незалежності. Така ситуа-
ція, що нагадує феодальну роздрібленість 
(свавілля губернаторів і президентів республік 
можна порівняти з вільністю місцевих князів і 
бояр), окрім того, що перешкоджала існуванню 
на території країни єдиного правового та еконо-
мічного простору, а значить, знижувала резуль-
тативність реформ і гальмувала розвиток ринко-
вих відносин, загрожувала існуванню Росії як 
єдиної цілісної держави. 

Але беззаперечним є і той факт, що на певно-
му етапі губернаторський сепаратизм відігравав 
позитивну роль. Як зазначає голова Ради Феде-
рації і водночас губернатор Орловської області 
Єгор Строєв, “у довгі часи прогресуючого пара-
лічу центральної політичної влади губернатори 
прийняли на себе основний тягар відповідально-
сті перед народом і утримали на своїх плечах 
громадянський мир і відносну соціальну стабі-
льність” [5]. Із зміною політичної кон’юнктури у 
зв’язку з приходом до влади в країні енергійного 
президента Центру все рівно була необхідна 
підтримка з боку регіональних лідерів, оскільки 
саме їм належить першість у впровадженні ре-
форм на місцях. Тому заходи, спрямовані на 
зміцнення позицій центральної влади в регіонах, 
мали бути тільки компромісними. 

Початок адміністративній реформі, яка ко-
рінним чином змінила співвідношення сил між 
Центром і регіонами, поклав указ В. Путіна від 
13 травня 2000 р. [6]. За цим указом, “з метою 
забезпечення Президентом Російської Федерації 
своїх конституційних повноважень, підвищення 
ефективності діяльності федеральних органів 
державної влади й удосконалення системи конт-
ролю за виконанням їх рішень” малоефектив-
ний, як виявилось, інститут повноважних пред-
ставників президента в регіоні Федерації був 
перетворений на інститут повноважних предста-
вників президента у федеральному окрузі. Згід-
но з указом країна була поділена на 7 федераль-
них округів, які за деякими виключеннями спів-
падають з військовими: Центральний, Північно-
Західний, Північно-Кавказький, Приволзький, 
Уральський, Сибірський і Далекосхідний. Серед 
функцій, що були покладені на повноважних 
представників, головними є координація діяль-

ності федеральних органів влади, контроль за 
дотриманням федерального законодавства та 
організація співпраці федеральних органів вико-
навчої влади з органами влади суб’єктів Федера-
ції в межах свого округу [7]. У відповідність до 
нової структури системи представництва прези-
дента була приведена структура основних феде-
ральних відомств, зокрема силових і Прокурату-
ри. Цей захід мав на меті послабити вплив регіо-
нальних влад на федеральні відомства та поси-
лити контроль Центру над ситуацією на місцях. 
І хоча на думку деяких експертів, він був неефе-
ктивним через неможливість оперативного 
управління великими за площиною новими те-
риторіальними утвореннями [8], перший рік 
діяльності окружних представників показав, що 
вони виявилися потрібною ланкою виконавчої 
вертикалі держави. 

Наступним кроком президента в цьому на-
прямі стало проведення через Федеральні Збори 
трьох важливих законопроектів, які, за словами 
голови держави, “скріплюють і цементують ро-
сійську державність” [9]. Прийняті закони були 
покликані зробити регіональну владу та місцеве 
самоврядування більш відповідальними і водно-
час підвищити ефективність законодавчого про-
цесу. Зміст цих законів полягає в наступному. 

Були внесені корективи до принципів форму-
вання верхньої палати парламенту – Ради Феде-
рації, до якої згідно з Конституцією РФ мають 
входити по два представники з кожного регіону 
(один – від законодавчого органу влади, другий 
– від вищого виконавчого). Але відповідний 
закон, прийнятий у складній процедурі 
(Держдумі довелося переборювати вето Ради 
Федерації), заборонив губернаторам, президен-
там республік і головам регіональних законодав-
чих органів бути за сумісництвом цими предста-
вниками. Цей захід, аналогічний скасуванню 
Петром I Боярської думи, позбавив губернаторів 
парламентської недоторканості та статусу феде-
ральних політиків (який, до речі, суперечив ос-
новному принципу розподілу влади) і дав їм 
можливість повністю зосередитись на регіональ-
них, насамперед господарчих, справах. Водно-
час у членів нової Ради Федерації, які будуть 
працювати на професійній основі, з’явиться мо-
жливість більш ефективно займатись законотво-
рчою діяльністю. 

Другий закон, прийнятий Державною Думою 
19 липня 2000 року, надав президенту та нижній 
палаті парламенту право згідно з визначеною 
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процедурою знімати відповідно вищу посадову 
особу та розпускати законодавчий орган суб’єк-
та Федерації в разі порушення останніми феде-
рального законодавства (підтвердженого рішен-
ням суду). За аналогією з президентом керівни-
ки регіонів отримали за третім законом право 
звільняти з посади голов органів місцевого са-
моврядування. На думку В. Путіна, ці заходи 
були необхідними “для відновлення в країні 
працюючої владної вертикалі” [10]. 

Перший і, напевно, не останній етап путінсь-
ких політичних перетворень завершився ство-
ренням Державної ради Російської Федерації на 
чолі з самим президентом, до складу якої увійш-
ли всі регіональні лідери. Держрада є суто дора-
дчим органом, функція якого – “виробляти кон-
солідовану позицію з ключових питань розвитку 
держави” [11]. Політична вага цього органу зна-
чно менша за величезні повноваження Ради Фе-
дерації, тому багато хто вважає його створення 
частковою компенсацією губернаторам за позба-
влення їх права бути водночас сенаторами [12]. 

Проаналізувавши реформу влади в Росії, 
справедливим буде відзначити, що вона була 
проведена компромісним шляхом: незважаючи 
на посилення централізації, президент відмовив-
ся від таких радикальних заходів, як зменшення 
числа суб’єктів Федерації за рахунок зростання 
їх території та скасування виборності губернато-
рів.  

Через відсутність належного фінансування 
все більш помітним ставало послаблення воєн-
ної могутності Росії, особливо технічна відста-
лість армії. Під керівництвом колишнього голо-
ви Ради безпеки, а нині міністра оборони Сергія 
Іванова був розроблений проект військової ре-
форми, який передбачає необхідні структурні 
зміни у Збройних Силах країни та їх кількісне 
скорочення з метою вивільнення коштів для 
технічного переоснащення. 

З незначним відставанням від політичних в 
Росії продовжилися й соціально-економічні пе-
ретворення. Реалізація ухваленої в червні 2000 
року програми уряду, створенням якої займався 
Центр стратегічних розробок на чолі з теперіш-
нім міністром економіки Германом Грефом, має 
привести Росію до ліберальної економічної сис-
теми, де державі відводитиметься функція вста-
новлювати чіткі правила гри та забезпечувати їх 
дотримання всіма економічними суб’єктами. 
Для забезпечення динамічного економічного 
зростання (не менше 5% на рік), головною ру-

шійною силою якого має стати приватна ініціа-
тива, передбачалися такі заходи, як реструкту-
ризація монополій, у тому числі природних, но-
ва хвиля приватизації, що має сприяти скорочен-
ню видаткової частини бюджету та структурно-
му перетворенню економіки, зниження податко-
вого тягара, аграрна реформа та ін.; проголошу-
ється захист права на власність, підтримка кон-
куренції, свобода підприємництва. Соціальна 
політика держави обіцяла стати більш реалісти-
чною. 

Одним з перших кроків на шляху виконання 
урядом М. Касьянова своєї програми стала ради-
кальна податкова реформа. 1 січня 2001 року в 
країні почав діяти новий податковий кодекс. З 
метою стимулювання підприємництва та виве-
дення великих капіталів “з тіні” податки були 
суттєво знижені, а джерелом компенсації тимча-
сового зменшення надходжень до бюджету ста-
ло скасування пільг для багатьох верств насе-
лення та підвищення ставок акцизних зборів на 
товари, які користуються великим попитом. Ха-
рактер податкової реформи, яка, можна сказати, 
була проведена в інтересах представників замо-
жних верств населення, доходи яких підлягають 
підвищеному оподаткуванню майже у всіх роз-
винутих країнах, пояснюється в тому числі існу-
ванням в Росії, як і в Україні, правового нігіліз-
му. 

Отже, роблячи загальний висновок, справед-
ливим буде сказати, що початок президентства 
В. Путіна відзначився багатьма досягненнями як 
у зовнішній, так і внутрішній політиці. До них 
відноситься й здійснення важливих перетворень 
у країні. Як вже наголошувалося, в цей період 
президент основну енергію приділив політич-
ним реформам, але в подальшому на перший 
план повинні вийти економічні. 

Слідкуючи за ходом подій, неможливо було 
не помітити, що активність у проведенні перет-
ворень значно знизилась після перших ста днів 
правління Путіна. Це пояснюється не стільки 
дією закону політичного циклу, як бажанням 
президента здійснювати перетворення еволю-
ційним шляхом, оскільки, на його думку, в попе-
редні часи “Росія вичерпала свій ліміт на полі-
тичні та соціально-економічні потрясіння, ради-
кальні перетворення” [13]. 

Але в той же час все більш помітними ста-
ють позитивні наслідки діяльності другого пре-
зидента Росії. Покращуються стосунки з провід-
ними країнами світу, хоча при цьому Путін на-
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магається проводити самостійну політику. Поча-
ла сприяти підвищенню ефективності управлін-
ня та посиленню контролю над ситуацією на 
місцях реформа влади; так, зокрема, за перший 
рік діяльності новоспечених повноважних пред-
ставників президента всі місцеві нормативні 
акти були приведені у відповідність з федераль-
ними. Економічне зростання, що стає дедалі все 
стабільнішим (так, у 2000 році воно становило 
7,6%), починає забезпечувати підвищення жит-
тєвого рівня населення, про який свідчать регу-
лярні збільшення пенсій і зарплатні бюджетни-
кам. 

Всі ці та інші факти свідчать про одне: Росія 
починає долати випробування, що трапилися їй 
в останнє десятиліття ХХ століття і все більш 
впевнено стає на шлях оптимального політично-
го, економічного і соціального розвитку. А це 
означає, що невдовзі Росія повинна знову довес-
ти світовому співтовариству право бути однією 
з визначальних держав світу.  
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