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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку в Україні

перед відчизняними управлінськими структурами як ніколи
гостро постає проблема активізації внутрішнього ринку.
Адже саме активізація внутрішнього ринку промислової
продукції є ключовим питанням становлення розвинутої рин-
кової економіки в країні, питанням економічної та фінансо-
вої безпеки держави, підвищення добробуту громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Принцип пріоритетності розвитку внутрішнього ринку,

зокрема пріоритетет для частини внутрішнього ринку —
ринку продукції легкої промисловості — як необхідна пе-
редумова становлення національної економіки, пройшов
апробацію світовим досвідом. Його важливість підкрес-
люється в роботах таких відомих зарубіжних економістів,
як А. Маршалл, М. Портер, Д. Робінсон, Ф.М. Шерер, Д.
Росс, Г. Лібенстайн. На недостатній розвиток внутрішнього
ринку як одну з основних причин низької ефективності ук-
раїнської економіки звертають увагу і вітчизняні вчені-еко-
номісти, зокрема О. Власюк, В. Геєць, Н. Гетманцева, С.
Дорогунцов, В. Дубровський, Я. Жаліло, С. Кораблін, В.
Лановий, І. Макаренко, Б. Панасюк, Г. Пастернак-Тарну-
шенко, О. Пасхавер, Ю. Пахомов, С. Пирожков, Г. Старо-
стенко, В. Точилін, Л. Федулова, М. Якубовський та інші.
Проте, незважаючи на досить значний розвиток теорії су-
часних ринків, питання сутності внутрішнього ринку, зокре-
ма ролі ринку продукції легкої промисловості в системі на-
ціонального ринку, оцінки впливу розвитку товарних ринків
та ринку послуг на ефективність економічного розвитку краї-
ни, потребують подальшого опрацювання.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Аналізуючи сучасний стан внутрішнього ринку промис-
лової продукції, слід виділити основні його недоліки. Най-
характернішими з них є: вузькість внутрішнього ринку; не-
досконала фінансово-кредитна політика; недорозвиненість
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фондового ринку; нераціональна побудова системи взає-
модії внутрішнього та зовнішнього ринків; низька ефек-
тивність функціонування інфраструктури ринку.

При розв'язуванні цих проблем бракує системності, на-
укового підходу та належного кадрового забезпечення.
Необхідною умовою трансформації економічної системи
країни є розробка дієвої стратегії розвитку внутрішнього
ринку України — на основі "економічного" протекціонізму,
приведення її у відповідність до потреб суспільства, інтег-
рації України у європейський та світовий економічний
простір.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою даної статті є розкриття концептуальних основ

розвитку сучасного внутрішнього ринку України та пробле-
ми його наповнення товарами вітчизняних товаровиробників
в умовах глобалізації.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна економіка розвинених країн має ринковий ха-

рактер. Ринкова система виявилася найбільш ефективною і
гнучкою для вирішення основних економічних проблем.
Вона формувалася не одне століття, придбала цивілізовані
форми, і, судячи з усього, буде визначати економічне май-
бутнє у всіх країнах світу.

Ресурси, якими володіє суспільство, завжди обмежені.
Тому кожна держава повинна вибирати, як використовува-
ти ці ресурси, на виробництво яких товарів та послуг їх на-
правити. Кожне суспільство вирішує для себе три проблеми
економічної організації: 1. Що виробляти? 2. Для кого ви-
робляти? 3. Як і скільки виробляти?

 Ці питання вирішуються шляхом організації економіч-
ної системи. Прийнято розрізняти чотири основних типи еко-
номічних систем: планова (адміністративно-командна, цен-
тралізована), змішана, традиційна (натуральне господар-
ство), ринкова.

Ринкова економіка — така економічна система, у якій
рішення щодо того, що, як і для кого виробляти, є резуль-
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татом взаємодії продавців і покупців на ринку. Ринкова еко-
номіка припускає високий рівень розвитку ринку і їй харак-
терні такі основні риси, як свобода підприємництва, вільне
ціноутворення (виключається державне втручання в процес
встановлення цін на багато видів товарів, ціни дають велику
оперативну інформацію про попит та пропозицію товарів,
про витрати виробництва, про становище на ринках окре-
мих регіонів, країни і світової спільноти); конкуренція (ре-
гулює ціни і кількість вироблених товарів). Ринок — це су-
купність економічних відносин з приводу купівлі-продажу
товарів та послуг за цінами, що встановлюються на основі
попиту і пропозиції в результаті конкуренції. Внутрішній
ринок споживчих товарів і послуг — це система товарно-
грошових відносин, яка формується між їх виробниками та
населенням даної країни. Однією із головних рушійних сил
соціально-економічного зростання і підвищення продуктив-
ності є внутрішній ринок споживчих товарів і послуг. Адже
на цьому ринку населення своїми доходами фінансує, тоб-
то інвестує підприємства та фірми при купівлі їхніх товарів і
послуг. Крім того, задовольняючи потреби населення, ри-
нок споживчих товарів і послуг виступає одним із чинників
відтворення високопродуктивної робочої сили.

Держава діє через систему державних установ та бюд-
жетних організацій, які виконують функції державного ре-
гулювання економіки. Держава в особі уряду здійснює за-
купівлі товарів (робочу силу, товари народного споживан-
ня, державного користування, озброєння, наукові дослід-
ження, розробки, проекти, духовні і культурні цінності і т.д.).
В якості продавця держава продає послуги, землю, природні
ресурси, житло, інші товари, що перебувають у державній
власності. Зазвичай обсяг державних продажів на ринку
істотно нижче обсягу державних закупівель, бо основну ча-
стку грошових надходжень держава отримує не за рахунок
продажів на ринку, а за допомогою стягування податків.

У різних країнах ринок проявляється по-різному. Це
пов'язано з тим, що в різних країнах неоднакова питома вага
ринкових відносин, існують свої підходи до методів регу-
лювання, національні традиції. Тому часто говорять про ри-
нок, визначаючи його національну приналежність: російсь-
кий ринок, американський ринок.

З точки зору зрілості ринкових відносин можна гово-
рити про ринок, що формується (Росія, Україна), і про роз-
винений ринок (США, Англія, Швеція та ін).

Американська модель характеризується мінімальним
втручанням держави в економіку, незначною часткою дер-
жавного сектора, орієнтацією на вільне підприємництво і
вільний ринок, мінімальний (відносно) соціальний захист
населення. Для шведської моделі характерні висока соціаль-
на захищеність населення, значні соціальні витрати держа-
ви, що базуються на високих податках, значний перероз-
поділ національного доходу через держбюджет і в той же
час опора на приватну власність, конкуренцію. В Україні
складається своя модель сучасного ринку, яка максималь-

ною мірою відбиває ту історичну ситуацію, в
якій ми живемо.

Найпростіша і важлива класифікація типів
ринкових структур відображає ступінь впливу
окремого продавця (покупця) на ринкову ціну.
За цією ознакою розрізняють "досконалу кон-
куренцію", коли жоден з виробників не здат-
ний вплинути на зміну ринкової ціни, і "недо-
сконалу конкуренцію", коли ця умова не дот-
римується і фірма (або група фірм) має тією
чи іншою мірою ринкову (монопольну) владу.
Мається на увазі, що фірма здатна впливати на
ціну шляхом зміни кількості пропонованого
товару. Недосконало конкурентними ринками
прийнято вважати монополію, олігополію і мо-
нополістичну конкуренцію.

У 50—60-х рр. ХХ ст. гарвардські економісти Е. Чем-
берлен та Дж. Бейн запропонували формалізовану класи-
фікацію типів будови ринку, що заснована на трьох пара-
метрах, які піддаються кількісній оцінці: взаємозамінність
товарів, пропонованих різними підприємствами, взаємоза-
лежність цих підприємств і умову входу на ринок [1]. Пер-
ший критерій може бути представлений коефіцієнтом ціно-
вої перехресної еластичності попиту на товари, запропоно-
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Класифікація товарних ринків на основі цих трьох кри-
теріїв представлена в табл. 1.

Під назвами досконалої та монополістичної конкуренції,
монополії та олігополії розглядаються не реально функціо-
нуючі ринки, а їх "чисті форми", ідеальні моделі, або, як іноді
кажуть, теоретичні конструкти ринків різної будови. Су-
купність цих моделей утворює теоретичний інструментарій
для аналізу конкретних реальних ринків і, якщо в цьому є
необхідність, розробки заходів з їх регулювання або, на-
впаки, дерегулювання.

Розглянуті питання становлення та будови сучасних
ринків дозволяють провести і їх системну класифікацію [2].

За організаційною ознакою (ступеня обмеження кон-
куренції) ринки поділяються на наступні типи:

1. Ринок досконалої (вільної) конкуренції — основні
риси ринку досконалої конкуренції:

— значне число продавців і покупців на конкретному
ринку;

— обсяги виробництва і пропозиції окремого виробни-
ка становлять таку незначну частку в загальному обсязі про-
позиції, окрема фірма не може вплинути на ціну;

— всіма продавцями пропонується однорідна, стандар-
тна, уніфікована продукція;

— всі учасники ринку (продавці й покупці) мають одна-
кову інформацією про стан справ на ринку;

— мобільність всіх ресурсів, що припускає свободу всту-
пу до виду економічної діяльності й виходу з неї: будь-яка
фірма може почати виробництво даного товару або безпе-
решкодно покинути ринок.

При дотриманні цих умов виникає дійсно рівноправне
становище всіх учасників ринку. Такий ринок дозволяє пе-
рерозподіляти обмежені ресурси суспільства на користь
найбільш ефективно працюючих підприємств. На ринку
вільної конкуренції виробник може збільшити свої прибут-
ки, лише знизивши витрати виробництва.

Тип будови ринку 
Взаємозамінність 

товарів ( p

jie , ) 

Взаємозалежність 

підприємств ( q
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Умова 

входу 

Досконала 
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∞→  0→  0→  

Монополістична 

конкуренція 
0, <<∞−

p

jie  0→  0→  

Однорідна 

олігополія 

∞→  0, <<∞−
q

jie  Е > 0 

Неоднорідні 

олігополія 
0, <<∞−

p

jie  0, <<∞−
q

jie  Е > 0 

Монополія 0→  0→  Вхід 

блокований 

Таблиця 1. Класифікація товарних ринків за

Чемберленом і Бейном
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2. Ринок монополістичної конкуренції — це така рин-
кова структура, коли безліч фірм, що випускають диферен-
ційований продукт, конкурує між собою, але ні одна з них
не володіє повним контролем над цінами. Безліч продавців
протистоять безлічі покупців.

Вхід на ринок монополістичної конкуренції відносно
вільний, тому що ефект масштабу не має великого значен-
ня, а початковий капітал, що потребується для початку спра-
ви, відносно невеликий.

3. Олігополістичний ринок — це ринок, на якому домі-
нує декілька великих фірм, тобто кілька продавців протис-
тоять безлічі покупців. Хоча чіткого кількісного критерію
олігополії немає, але зазвичай на такому ринку присутні від
трьох до десяти фірм.

Характерною особливістю виробничої потужності є
взаємозалежність фірм — будь-який з олігополістів пере-
буває під істотним впливом поведінки інших фірм і змуше-
ний враховувати цю залежність. Конкурентна поведінка кож-
ного окремого продавця впливає на поведінку всіх його кон-
курентів, викликаючи відповідну реакцію останніх.

4. Монополістичний ринок — це ринок, на якому товар,
у якого немає близьких замінників, продає один продавець,
тобто один продавець протистоїть безлічі покупців. Таким
чином, основними ознаками такого ринку є:

— висока концентрація господарської діяльності в ру-
ках однієї або кількох фірм, що об'єдналися;

— домінуюче, тобто переважне, положення цих фірм
на ринку певних товарів;

— встановлення монопольних цін (завищених при про-
дажу та / або занижених при купівлі товарів) і завдяки цьо-
му отримання для себе надприбутків;

— бар'єри для вступу до даного виду економічної діяль-
ності для інших фірм практично непереборні.

На даний момент чиста теорія ринку (конкуренції) існує
як необхідний інструмент економічного аналізу, який вико-
ристовується для вирішення широкого кола завдань. Струк-
тура, розвиток економіки і способи, якими компанії досяга-
ють конкурентних переваг і максимального прибутку, є сут-
тю теорії конкуренції [3].

На практиці ринок досконалої конкуренції є досить
рідкісним явищем, тому що його характеристики настільки
суворі, що їм навряд чи може задовольняти реальний ри-
нок, і лише деякі з ринків наближаються до нього. Монопо-
лія є прямою протилежністю ринку досконалої конкуренції
і малореальною в масштабах країни, але для маленького
міста ситуація монополії досить типова. Монополістична
конкуренція і олігополія — найбільш реальні типи будови
ринків.

Комплексом заходів щодо забезпечення засобами дер-
жави рівноправної конкуренції на внутрішньому ринку краї-
ни протягом перехідного періоду є стратегія "економічно-
го" протекціонізму [4]. Вона передбачає реалізацію політи-
ки цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчиз-
няних виробництв, національного капіталу, який діє в рам-
ках чинного законодавства, зростання доходів та рівня спо-
живання населення України, активну підтримку становлен-
ня в Україні сучасної конкурентоспроможної економічної
системи.

Важливо наголосити, що економічний протекціонізм
лише тоді не призведе до автаркії і штучного гальмування
структурних і технологічних перетворень, коли він виходи-
тиме не з позиції обмеження конкуренції, а з позиції забезпе-
чення на внутрішньому ринку України добросовісної конку-
ренції. Це — основний принцип стратегії економічного про-
текціонізму, саме цим останній відрізняється від штучно по-
ширеного в суспільній свідомості традиційного розуміння
протекціонізму [4].

Основою та дієвим інструментом реалізації державної
політики у сфері виробництва товарів легкої промисловості

щодо координації діяльності державних органів управлін-
ня та підприємств, установ і організацій різних форм влас-
ності, що пов'язані з розвитком сфери виробництва товарів
народного споживання; є Концепція державної цільової про-
грами розвитку легкої промисловості на період до 2011 р.
[5; 6].

Легка промисловість — провідний вид економічної
діяльності суспільного виробництва, який включає 17
підвидів діяльності, має потужний виробничий потенціал,
який повинен задовольняти потреби суспільства товарами
народного споживання й промислового призначення та
сприяти поліпшенню якості життя. Водночас легка промис-
ловість пов'язана з багатьма суміжними видами економіч-
ної діяльності та обслуговує все суспільне виробництво.

Легка промисловість України історично має потужний
потенціал. Даним видом економічної діяльності зайняті пра-
цівники понад 10 тис. підприємств, із них: у текстильній про-
мисловості — 2,5 тис., виробництві готового одягу та хутра
— 6 тис., виробництві шкіри та шкіряного взуття — 1,5 тис.
Практично підприємства легкої промисловості приватизо-
вані, менше одного відсотка від загальної кількості склада-
ють підприємства державної власності.

Пріоритетність легкої промисловості для економіки
країни визначається:

— значною ємністю внутрішнього ринку (розрахунко-
во 40—50 млрд грн. щорічно);

— високим рівнем доданої вартості (до 50%);
— споживанням шкірсировини, вовни, льону, хімічних

матеріалів, що є вітчизняною продукцією;
— низькою енергоємністю виробництва (1—3% вало-

вих витрат) та незначним впливом на екологію;
— забезпеченням значної кількості висококваліфікова-

них робочих місць в усіх регіонах України.
Перспектива роботи легкої промисловості полягає у

збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому рин-
ку та у зростанні експорту продукції власного виробництва.
Це дозволить щорічно стабільно нарощувати обсяги вироб-
ництва, розширювати асортимент продукції, суттєво покра-
щувати фінансовий стан підприємств, створювати нові ро-
бочі місця. Легка промисловість в змозі повернути свої по-
зиції у структурі промислового виробництва країни, що, бе-
зумовно, позитивно вплине на стан економіки в цілому.

Сучасний стан легкої промисловості України, а також
загострення конкуренції на світовому ринку в умовах його
глобалізації потребують здійснення державою системних
кроків щодо забезпечення конкурентоспроможності дано-
го виду економічної діяльності. Так, для реалізації концепції
необхідно здійснити заходи, спрямовані на:

— удосконалення державого сприяння розвитку легкої
промисловості шляхом розробки відповідних законодавчих
актів;

— надання легкій промисловості статусу пріоритетно-
го виду економічної діяльності шляхом удосконалення чин-
ної нормативно-правової бази;

— удосконалення структури виробництва і постійного
моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків товарів лег-
кої промисловості та запозичення світового досвіду функц-
іонування виробничого комплексу виготовлення цих ви-
робів;

— прискорення інноваційного розвитку легкої промис-
ловості шляхом підтримки роботи нових об'єднань украї-
нських виробників: національного технопарку "Текстиль
України" та "Український лляний консорціум";

— розвиток лізингу для виду економічної діяльності з
виробництва продукції легкої промисловості, сприяння і
державну підтримку інвестиційних проектів, у яких беруть
участь українські й іноземні суб'єкти господарювання;

— розвиток національної сировинної бази для легкої
промисловості, відродження і розвиток лляної промисло-
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вості;
— дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовіс-

ної конкуренції при імпорті товарів легкої промисловості за
заниженими митними цінами;

— підтримку підприємств легкої промисловості при
ініціюванні ними антидемпінгових і спеціальних заходів у
разі порушення імпортерами принципів добросовісної кон-
куренції;

— проведення ефективної митно-тарифної політики з
метою захисту вітчизняного виробника товарів легкої про-
мисловості;

— забезпечення розробки, сертифікації та впрова-
дження систем управління якістю та екологічного управлін-
ня при виробництві товарів легкої промисловості відповід-
но до вимог ISO 9000 і 4000;

— розвиток технічного і технологічного переоснащен-
ня підвидів економічної діяльності легкої промисловості;

— науково-технічне забезпечення розвитку легкої про-
мисловості;

— удосконалення маркетингової і кадрової роботи;
— розширення впливу регіонів на розвиток легкої про-

мисловості.
Концепція [5] передбачає недержавне фінансування,

особливо у частині посилення інноваційного розвитку, роз-
витку сировинної бази, технічного переоснащення підвидів
економічної діяльності легкої промисловості, удосконален-
ня маркетингової діяльності тощо. Питання удосконалення
державного управління, загальновидові питання економіч-
ної діяльності легкої промисловості, підготовки робітничих
кадрів і частково кадрів з вищою освітою, а також наукове
забезпечення передбачається фінансувати з державного
бюджету.

Розподіл фінансових коштів для виконання програми
розвитку легкої промисловості концепція визначає у
співвідношенні: кошти Держбюджету — 10%, інші джере-
ла фінансування — 90%. Зокрема заплановао:

— на першому етапі протягом 2007—2008 рр. було зап-
лановано за рахунок здійснення організаційних заходів
щодо захисту внутрішнього ринку наростити виробництво
на 2,5 відсотка проти 2006 р. і започаткувати активізацію
інноваційно-інвестиційного розвитку легкої промисловості;

— на другому етапі (2009—2011 рр.) передбачається
за рахунок впровадження новітніх технологій, реконструкції
та технічного переоснащення підприємств та залучення інве-
стицій забезпечити приріст виробництва на 12 відсотків про-
ти 2009 р.;

— збільшити кількість робочих місць на 10 тисяч і змен-
шити кількість збиткових підприємств;

— на 12 % підвищити надходження до бюджетів усіх
рівнів і спеціальних державних фондів;

— забезпечити інноваційний розвиток легкої промис-
ловості шляхом залучення інвестицій та переоснасщення
виробництва сучасною технікою;

— розв'язати проблему стабільного насичення внутрі-
шнього ринку високоякісною вітчизняною продукцією лег-
кої промисловості.

У роботі [7] пропонується економічна стратегія напов-
нення внутрішнього ринку країни (Російської Федерації)
товарами власного виробництва в поєднанні з системним
поглядом на проведення різного виду політик. Обгрунто-
вується двоетапний економічний розвиток, перший етап яко-
го характеризується збільшенням основного і оборотного
виробничого капіталу. Цей етап базується на створенні умов
цінової конкуренції, яка визначається формуванням това-
ровиробниками ефективної сукупної пропозиції, що скла-
дається з пропозиції підприємствами відомих споживачам
товарів і послуг за зниженими цінами при одночасному
збільшенні їх кількості. Ефективна пропозиція стимулює
збільшення обсягів сукупного попиту. Обсяги попиту додат-

ково регулюються шляхом розподілу і перерозподілу націо-
нального доходу між суб'єктами економічної системи. Ефек-
тивна пропозиція збільшує товарообіг і прибуток
підприємств і створює умови для валового нагромадження.
Перший етап характеризується зниженням цін і збільшен-
ням концентрації ринків. На другому етапі економічний роз-
виток створюється через якісну конкуренцію товарів і по-
слуг, він пов'язаний з наданням споживачам товарів та по-
слуг більш високої якості. В роботі також розроблено захо-
ди щодо розвитку внутрішнього ринку шляхом зміни гро-
шово-кредитної, фінансової, інвестиційної, податкової, ва-
лютної та соціальної політик.

Ринкова економіка в багатьох випадках потребує пря-
мого державного втручання, що позитивно впливає на її про-
дуктивність. У той же час, як показує світовий досвід, не-
прямі методи державного регулювання економіки є найе-
фективнішим чинником позитивного впливу на динаміку
національної продуктивності. До таких методів передусім
слід віднести: стратегічне індикативне планування, систему
освіти й професійного навчання, фіскальну політику, ефек-
тивну законодавчу базу [8].

Оптимальних темпів зростання продуктивності можна
досягти через органічне поєднання регулювальних та сти-
мулювальних заходів, що повинні здійснюватись як на мак-
ро-, так і на мікрорівні.

Основними чинниками урядової політики, які забезпе-
чують оптимальні темпи зростання продуктивності, є: націо-
нальна економічна політика та плани розвитку економіки;
державні підприємства; трудове законодавство; контроль за
забрудненням навколишнього середовища; законодавство
з охорони здоров'я та безпеки праці; політика в галузі сусп-
ільного добробуту; монопольне право на використання па-
тентів; обов'язкові ревізії діяльності підприємств; тарифи на
імпортні квоти; податки й податкові пільги; законодавство з
реалізації прав людини та підприємств; урядові дотації й
субсидії; регулювання умов праці; стримування конкуренції;
антитрестівське законодавство; закони, що стосуються за-
охочувальних платежів; безоплатне або субсидоване надан-
ня обладнання й послуг; контролювання цін [9].

Сталий розвиток економіки України повинен базуватися
на ефективному функціонуванні внутрішнього ринку, на яко-
му формуються грошові доходи домогосподарств та
підприємств, задовольняється їх платоспроможний попит на
вітчизняні та імпортовані товари і послуги, а зростання націо-
нальної економіки все більше повинне визначатися рівнем
ефективності функціонування внутрішнього ринку [10].

Незважаючи на те, що ринки послуг є важливим сегмен-
том в структурі внутрішнього ринку та демонструють динам-
ічний розвиток в Україні, вирішальним на даному етапі для
збільшення ефективності функціонування внутрішнього рин-
ку України є розвиток товарних ринків. Послуги — це торгів-
ля, транспорт та зв'язок, операції з нерухомістю, діяльність
готелів та ресторанів, діяльність у сфері культури та спорту,
відпочинку та розваг, оренда машин та устаткування.

За даними Звіту про глобальну конкурентоспро-
можність за 2007—2008 р. Всесвітнього економічного Фо-
руму, за індексом розміру внутрішнього ринку наша країна
займає 27 місце серед 131 країни, що є нашою конкурент-
ною перевагою.

Разом з тим, за ефективністю товарних ринків Україна
займає лише 101 місце серед 131 країни, тобто ефективність
товарних ринків є однією із найслабших позицій України у
міжнародних порівняннях.

У цьому контексті викликає занепокоєння тенденція
останніх років щодо збільшення в структурі товарного ви-
робництва товарів з низьким ступенем обробки ( зернових,
олійних культур, залізної руди, цементу). Ця продукція не-
глибокої переробки активно реалізовувалася на зовнішнь-
ому ринку.
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Питома вага вітчизняних товарів кінцевого споживан-
ня, тобто товарів з високим ступенем обробки, у сукупній
пропозиції продукції на внутрішньому ринку за останні роки
почала зменшуватися.

Даний фактор є і надалі може бути одним із головних
чинників уповільнення темпів економічного зростання Ук-
раїни на середньо- та довгострокову перспективу внаслідок
скорочення запасів первинних природних ресурсів та змен-
шення ефективності їх переробки.

 Головними чинниками зменшення рівня ефективності
функціонування внутрішнього ринку України, скорочення
пропозиції вітчизняних споживчих та інвестиційних товарів
на ринку, частки продажу товарів виробництва України у
роздрібному товарообороті є наступні.

1. Недостатня конкурентоспроможність вітчизняних
інвестиційних та споживчих товарів внаслідок діяльності
монопольних утворень, що встановлюють економічно необ-
грунтовані ціни на власну продукцію і спричиняють збільшен-
ня витрат вітчизняних товаровиробників. В Україні лише біля
50 % всього обсягу товарів, робіт і послуг у ціновому виразі
реалізовувалося на конкурентних ринках.

2. Інституційні та технологічні перешкоди зростання
пропозиції вітчизняних продовольчих товарів.

У 2007 році частка господарств населення у виробництві
валової продукції сільського господарства становила 60 %.

3. Дрібнотоварність вітчизняного сільського господар-
ства, особливо тваринництва, є серйозною перешкодою до
залучення масштабних інвестиційних ресурсів у аграрний
сектор, що гальмує впровадження нових сучасних техно-
логій виробництва продукції та негативно позначається на її
конкурентоздатності.

4. Зростання рівня недобросовісної конкуренції імпор-
терів на внутрішніх товарних ринках продукції кінцевого
споживання внаслідок недосконалої системи контролю за
якістю та ринкового нагляду за товарообігом на внутрішніх
товарних ринках, а також невідповідність вітчизняних стан-
дартів міжнародним та європейським.

Усвідомлюючи актуальність питання розвитку внутріш-
нього ринку в умовах СОТ та євроінтеграційних намірів Ук-
раїни [11] , в Мінекономіки було підготовлено проект Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку внутрішнь-
ого ринку на 2008—2012 р.

Метою цієї Програми є розроблення заходів держав-
ної політики, спрямованих на підвищення ефективності фун-
кціонування внутрішнього ринку, збільшення частки вітчиз-
няної продукції у сукупній пропозиції товарів на внутрішнь-
ому ринку, збільшення товарообороту між резидентами еко-
номіки України.

Досягнення цієї мети потребує вирішення таких завдань,
які об'єднані у п'ять основних напрямів державної політики:

— створення інституційного середовища для розвитку
добросовісної конкуренції між вітчизняними товаровироб-
никами та імпортерами;

— удосконалення інституційних та організаційно-еко-
номічних засад функціонування внутрішнього ринку;

— підвищення рівня нецінової та цінової конкурентосп-
роможності вітчизняної продукції кінцевого споживання;

— покращання підприємницького клімату з метою роз-
витку внутрішнього ринку;

— формування та розвиток внутрішніх ринків товарів
кінцевого споживання за рахунок вітчизняної продукції з
високими якісними характеристиками.

Реалізація визначених заходів державної політики на-
дасть змогу сконцентрувати зусилля на розвитку товарних
ринків, збільшити частку вітчизняних споживчих товарів у
роздрібному товарообороті й створити економічні переду-
мови для сталого розвитку вітчизняної економіки, а також
зменшить вплив на економічну динаміку мінливої кон'юнк-
тури міжнародних ринків сировинних ресурсів.

В Україні є значний потенціал використання механізмів
державно-приватного партнерства для розвитку внутрішнь-
ого ринку. Мінекономіки розроблено проект Закону Украї-
ни "Про загальні засади розвитку державно-приватного
партнерства в Україні", який (в середині травня 2008 р.) схва-
лено Урядовим комітетом з питань економічної політики.

ВИСНОВКИ
Очевидно, найближчими роками подальша доля станов-

лення внутрішнього ринку, надання пріоритету для його
розвитку залежатиме від зваженого та послідовного підхо-
ду органів державної влади до вирішення питань системно-
стратегічного бачення побудови економіки європейського
зразка, з дієвою стратегічною моделлю економічного про-
текціонізму. Впровадження дієвої, науково обгрунтованої
стратегічної моделі розвитку економіки в поєднанні з інди-
кативним плануванням як організаційно-правової форми
функціонування економічних відносин на сучасному етапі
розвитку України є основним чинником становлення ефек-
тивного ринкового суспільного виробництва в країні.

Проблеми вирішення інвестиційно-інноваційного роз-
витку легкої промисловості, її стратегії і забезпечення ком-
плексного розвитку повинні базуватися на використанні на-
уково-технічного прогресу, застосуванні сучасних матері-
алів, сировини і новітніх технологій, виготовленні продукції,
яка відповідає міжнародним стандартам, технічному пере-
оснащенні підприємств, що дозволить забезпечити сталий
динамічний розвиток легкої промисловості.
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