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РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ 
СИСТЕМІ:  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

 
Становлення ринкових відносин в економічній системі пов’язане з досягненням 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку, однією з яких є ефективне 
використання всієї сукупності економічних ресурсів. Ця проблема гостро постала в 
національній економічній системі, оскільки по-перше, залучення в ринковий оборот 
праці, капіталу і землі є основою як підвищення ефективності використання даних 
економічних ресурсів, так і забезпечення сталого розвитку національної економіки; по-
друге, трансформаційні зміни в економічній системі передбачають поетапність 
становлення ринку економічних ресурсів. 
 Ринок праці в Україні в процесі становлення і формування пройшов два етапи і 
зараз знаходиться на третьому етапі. На першому етапі (1992-1994 рр.) національний 
ринок праці був трудодефіцитним, попит на працю перевищував її пропозицію. Цей 
період характеризується: низьким коефіцієнтом навантаження на одне вільне робоче 
місце і дуже низьким рівнем офіційного безробіття; зростанням прихованого безробіття 
і тіньової зайнятості. 

 Для другого етапу формування національного ринку праці (1995-1999 рр.)  
характерними є: перевищення пропозиції праці над попитом на неї (трудонадлишкова 
кон’юнктура); зростання безробіття, регіональні відмінності в рівнях безробіття; 
низький рівень офіційно зареєстрованого безробіття; висока частка жінок і молоді в 
загальній чисельності безробітних; зростання тривалості безробіття серед осіб, 
зареєстрованих службою зайнятості; великі масштаби прихованого безробіття і 
тіньового ринку праці; низький рівень оплати праці, зниження реальних доходів 
населення. 

Ознаками третього етапу формування ринку праці, який почався в Україні з 2000 
році, є збереження трудонадлишкової кон’юнктури; поступове зменшення офіційного 
безробіття при наявних регіональних відмінностях в рівнях безробіття; зменшення 
середнього терміну перебування у стані безробіття; збереження тіньового ринку праці і 
поступове зменшення прихованого безробіття; зростання реальної заробітної плати. 
 Розвиток ринку капіталу в найближчій перспективі – це основа економічного 
зростання. На наш погляд, в розвитку ринку капіталу можна виділити два етапи. 
Перший етап формування і розвитку ринку капіталу (1991-1997 рр.) характеризується 
постійним зменшенням загального обсягу інвестицій в основний капітал та інвестиції в 
основний капітал в розрахунку на одну особу, зменшенням  частки інвестицій в 
основний капітал  в ВВП, зменшення як попиту на основний капітал, так і його 
пропозиції на ринку капіталу. Другий етап починається з 1998 р. і характеризується 
зростанням попиту на капітал і збільшенням частки інвестицій в основний капітал у 
ВВП, поступовим збільшення пропозиції капіталу. Зростанню пропозиції капіталу на 
вітчизняному ринку капіталу на цьому етапі сприятимуть, по-перше, збільшення 
інвестицій в галузі, які безпосередньо створюють капітальні блага – в галузі 
машинобудування, по-друге, збільшення інвестицій в інноваційні технології як в 
абсолютному вимірі, так у відносному, тобто збільшення частки інвестицій, які 
спрямовуються на придбання нових технологій, прогресивного обладнання, машин, по-
третє, залучення в національну економіку прямих іноземних інвестицій, по-четверте, 
посилення значення інституту власності і інституту держави (постійне зростання 



значення приватного сектору в інвестиційному процесі в Україні вимагає посилення 
ролі держави в напрямі створення сприятливого клімату для функціонування цього 
сектору).  

В національній економічній системі України обов’язковою умовою розвитку 
ринкових відносин є становлення ринку землі, який включає ринок 
сільськогосподарських земель і  ринок несільськогосподарських земель.  У процесі 
формування ринку сільськогосподарських земель в Україні можна виділити три етапи. 
Перший етап почався з 1992 р. і пов’язаний з процесом роздержавлення земель і 
передачею їх у власність колективним аграрним підприємствам. Процес 
роздержавлення розглядався як головне завдання, оскільки власність на землю, її 
конкретні форми і структура визначають зміст земельних відносин у державі.     

Другий етап становлення ринку землі, який пов’язаний з формуванням 
приватної власності на землю на базі паювання роздержавлених земель 
сільськогосподарських підприємств, почався з 1997 р. Одночасно відбувалась 
приватизація земельних ділянок громадянами для ведення особистого підсобного 
господарства та селянського (фермерського) господарства, будівництва  житлових 
будинків та господарських будівель, садівництва, городництва,  дачного і гаражного 
будівництва.  

Третій етап починається з 2000 р. і характеризується розвитком орендних 
відносин, підготовкою до іпотечного кредитування; формуванням ефективного 
правового поля і посиленням ролі держави на ринку землі. Ці процеси забезпечують 
еволюційне становлення ринкових методів господарювання на землі і економіко-
правових форм становлення приватного власника. На третьому етапі становлення 
ринку землі не здійснюється купівля-продаж земель сільськогосподарського 
призначення, відбувається торгівля землями несільськогосподарського  призначення. 
Оренда сільськогосподарських земель є домінуючою в сільському господарстві.  

Отже, етапи становлення ринку праці, ринку капіталу і ринку землі в Україні є 
неузгодженими між собою. Причиною цього є відсутність науково обґрунтованої та 
послідовної економічної політики держави. На наш погляд, сьогодні в національній 
економічній системі України держава є важливим фактором розвитку і становлення 
ринку економічних ресурсів. Вона формує і реалізує науково обґрунтовану 
макроекономічну політику, яка передбачає ефективне використання обмежених 
ресурсів в коротко- і довгостроковому періоді. В сучасних умовах держава повинна: 
по-перше, активно сприяти завершенню формування нормативно-правового поля 
функціонування всіх ресурсних ринків; по-друге, на ринку праці – сприяти розвитку 
соціального партнерства, підвищенню ролі профспілок, удосконаленню освіти згідно 
світових вимог як основного напряму інвестицій в людський капітал, запровадженню 
державного регулювання і державних гарантій відносно недопущення заборгованості 
по заробітній платі найманих працівників, реформуванню соціального страхування і, в 
першу чергу, страхування від безробіття; по-третє, на ринку  капіталу – сприяти 
запровадженню експертизи інвестиційних проектів щодо їх відповідності потребам 
розвитку національної економіки і потребам збільшення попиту на працю із 
врахуванням регіональних та галузевих особливостей і потреб; пожвавленню 
інвестиційної активності в основний капітал, спрямованої на розвиток національної 
економіки в цілому і перш за все пріоритетних її галузей; по-четверте, на ринку землі –
регулювати перерозподіл земель, контролювати їх використання за цільовим 
призначенням, встановлювати розміри приватного землеволодіння. 
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