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Постановка проблеми. Слаборозвинений внутрішній ринок України –  

одне з найбільш загрозливих явищ для економіки країни. У структурі продажів 

в Україні за даними за 2004-й рік лише 20% складають продажі на внутрішньо-

му ринку, тоді як у передових країнах частка внутрішнього ринку багаторазово 

вище [1]. Не менше 60 % внутрішній ринок становить в економіці США. Внут-

рішній ринок Польщі, який охоплює також близько 60 % усіх продажів, став 

вирішальним фактором стабільності її економіки в період фінансово-

економічної кризи 2009-х років [2]. 

Внутрішній ринок України, не сформувавшись повною мірою після вихо-

ду України зі СРСР, підпав під руйнівний вплив у результати проведеної при-

ватизації державних підприємств, здійснюваної без врахування інтересів як жи-

телів регіонів, так і логіки необхідності підтримки внутрішніх коопераційних 

зв'язків. Проілюструємо ці результати на прикладі Луганської області – однієї з 

регіональних складових загального ринку України. У період з 1992 по 2003 ро-

ки в області приватизовано більш 1400 державних і 2400 комунальних підпри-

ємств. У результаті хаотичного перетворення організаційно-правових форм пі-

дприємств у процесі їх приватизації повністю змінилися не тільки власники й 

розпорядники підприємств, але і їх підвідомчість територіальним органам са-

моврядування, порушилися традиційні зв'язки із трудовими ресурсами й участь 

у соціальних програмах регіону, у якому вони розташовані.  

Більшість найважливіші підприємства Луганської області, у тому числі 

Лисичанський НПЗ, Алчевські металургійний комбінат і коксохімічний завод, 

які забезпечували раніше до 40 % обсягу продукції області, перейшли до влас-

ників з інших регіонів та іноземних власників.  В 2004 році під контроль амери-

канської компанії перейшло 60 % а в 2010-му – усі 100% майна Сєвєродонець-



кого ВО «Азот». Така ж доля спіткала найбільші машинобудівні  підприємства 

таких міст області як Кіровськ, Брянка, Антрацит, Первомайськ, Свердловськ 

[3].  

У 2010-му році під контроль російських компаній перейшли 50% + 1 ак-

ція Алчевського металургійного комбінату (як і іншого металургійного гіганта 

України – Дніпродзержинського металургійного комбінату), російському «Тра-

нсмашхолдингу» продана компанія «Луганськтепловоз». 

Найбільш руйнівними наслідками дезінтеграції промислового комплексу 

регіону стали: 

1) зменшення надходжень до місцевих бюджетів; 

2) скорочення робочих місць і зростання безробіття, із чим зіштовхнулися 

останнім часом колишні працівники Лисичанського нафтопереробного заводу, 

російські власники якого припинили виробництво палива; 

3) зменшення надходження продукції на внутрішній ринок регіону, який 

став зоною активного імпорту з інших регіонів України й із закордону продук-

ції практично всіх сфер споживання. 

Характерною рисою трансформації промислового комплексу регіону 

з'явилося повне самоусунення колишніх урядів і інших державних органів 

України, щонайменше – офіційно, від оцінки втрати національного надбання, 

зокрема – зневага соціальними інтересами жителів регіону. Практично всі вто-

ринні продажі підприємств здійснюються по змові двох сторін – продавців і по-

купців – без будь-якого залучення учасників, які б представляли інтереси дер-

жави, місцевих громад, партнерів, міноритарних власників та ін.   

Найважливішим фактором ослаблення внутрішнього ринку України з'яв-

илася надмірна монополізація економіки, що можна проілюструвати станови-

щем у металургії – найважливішій галузі промисловості. Тут, при наявності ве-

личезного числа металургійних підприємств, конкуренція практично відсутня: 

металургійні виробники Запоріжсталь і Маріупольський завод ім. Ілліча – спе-

ціалізуються на виготовленні тонкого катаного листу, Алчевський меткомбінат 

– товстого, Дніпроспецсталь – на випуску спеціальних марок сталей, на кожно-



му підприємстві, як правило, зосереджене виробництво певного сортаменту 

прокату. Невеликі комерційні підприємства з переробки вітчизняного метале-

вого прокату, що з'явилися в 90-і роки і яких тільки в районі Луганська було не 

менш двох сотень, практично зникли до 2000-2002 років через нездійсненні 

умови придбання металургійної продукції. Торгові доми металургійних комбі-

натів увели фактичні санкції проти внутрішніх покупців: замовлення – вагона-

ми, передоплата – за 45 днів, номенклатура завантаження вагона – не більше 

двох позицій продукції та ін.  

Свою негативну роль внесло й створення вертикальних корпорацій, кін-

цевою метою яких було виробництво продукції винятково на експорт. Так, вуг-

левидобувний комплекс Краснодона й Павлограда, який дає практично весь об-

сяг вітчизняного коксівного вугілля, опинився у власності єдиного підприємст-

ва – Авдієвського коксохімзаводу, продукція якого, до реприватизації Криворі-

жсталі, направлялася на дане підприємство з єдиною метою – мати найдешевшу 

сталепрокатну продукцію на світовому ринку для збагачення її власників.  

Нічого не змінилося й у роки керівництва колишнього Кабінету міністрів.  

Уся аргументація кабінету Азарова при різкій зміні європейського курсу Украї-

ни, оголошеної 21 листопада минулого року, що й викликала Євромайдан, зво-

дилася тільки до аналізу вигід і втрат, пов'язаних із приєднанням країни до зони 

вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом (ЄС). Дійсно, прем'єра колиш-

нього уряду, що обслуговував не народ України, а її олігархічні клани, тільки й 

цікавили втрати українських олігархів на світових ринках металу, хімічної про-

дукції, зерна. У той же час кабінет міністрів, що пішов у минуле, зовсім не ці-

кавив стан внутрішнього ринку України і його можливий розвиток у випадку 

підписання угоди про Асоціацію з ЄС. 

Підписана керівником нового уряду України А. П. Яценюком політична 

частина угоди про асоціацію з ЄС робить особливо актуальним розгляд ком-

плексу проблем, пов'язаних з перспективами розвитку внутрішнього ринку 

України в умовах асоціації з ЄС, що й породило необхідність розгляду даного 

питання в даній статті. 



Аналіз публікацій за темою дослідження. Розуміння важливості завдань 

розвитку внутрішнього ринку у вирішення проблем соціально-економічне роз-

витку України залишається в центрі уваги провідних економістів країни, у тому 

числі, висвітлюється в роботах А. С. Гальчинського й В. М. Гейця [4], Я. А.  

Жаліло [5],  Г. Лабінської й ін [6]. Розширення внутрішнього ринку як імпульсу 

до розвитку країни розглядають А. Бакун і І. Газізуллін [1], а як форма прояву 

економічної волі й удосконалювання взаємин капіталу й влади – О. Пасхавер і 

ін. [7]. Внутрішній взаємозв'язок найважливіших соціально-економічних показ-

ників України з рівнем розвитку її внутрішнього ринку досліджувалося в статті 

автора [2]. Кластерна форма організації територіально-виробничих комплексів з 

метою посилення внутрішнього ринку досліджується В. І. Захарченком й ін. [8] 

У той же час слід зазначити, що роль і значення розвитку внутрішнього ринку 

для досягнення вирішальних економічних зрушень в економіці України зали-

шається далеко недослідженою, що визначає актуальність розгляду даних пи-

тань у даній статті. 

Метою даної статті є оприлюднення результатів дослідження автора, що 

свідчать про визначальну роль розвитку внутрішнього ринку саме у зв'язку з 

обраним новим урядом України курсу на асоціацію з Європейським Союзом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По-перш відзначимо, що не-

зважаючи на тривіальність і широку поширеність самого терміна «внутрішній 

ринок», вимагає уточнення його зміст у світлі поставлених у статті питань. За 

традицією, відбиваною більшістю авторитетних словників, внутрішній ринок 

розуміється як синонім національного ринку, що діє усередині країни, як сфера 

обігу товарів у рамках національної економіки. Однак жодним із цих визначень 

внутрішнього ринку не розкривається той його зміст, який актуалізується  саме 

останнім часом і який стає найважливішим стабілізуючим фактором економіки 

будь-якої країни в умовах світової фінансової кризи, а саме структура виробни-

ків і споживачів товарів і послуг, вироблених усередині країни. Не інакше як 

спробою врахувати саме такий нюанс Вікіпедія додатково характеризує внут-

рішній ринок як місце, «де резиденти здійснюють свою економічну діяльність 



між собою». Якщо підходити до визначення внутрішнього ринку  як до предме-

ту розгляду в даному матеріалі більш строго, то його слід розглядати як в аспе-

кті участі в ньому товарів і послуг внутрішнього й зовнішнього походження, 

так і в аспекті співвідношення обсягів продажів товарів внутрішнього похо-

дження на внутрішньому й зовнішньому ринках. Співвідношення згаданих ка-

тегорій відобразимо схемою на рис. 1. 
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 Рис. 1. Співвідношення категорій визначення внутрішнього ринку: 

I – обсяг імпортної продукції на внутрішньому ринку; V – обсяг власного про-

дукту на внутрішньому ринку; E – обсяг національного продукту на зовнішніх 

ринках (експорт). 

розроблено автором 

 

Відповідно, загальний обсяг національного продукту становить сума 

складових V і E, а сума, яку складають I і V, представляє обсяг внутрішнього 

ринку. Очевидно, акцентом нашого розгляду внутрішнього ринку є саме та його 

частина, що відображає обсяг продажів власної продукції на власному ринку, 

позначений на вищенаведеній схемі через V. Відбита схемою констатація наяв-

ності зазначених категорій сама по собі не дає розуміння того, яке співвідно-

шення введених нами показників є кращим, найкращим або, навпаки, таким, що 

э загрозливим. Мова йде, насамперед, про найбільш уживані співвідношення 

зазначених категорій. Так, співвідношення обсягів продажів власної продукції 

на зовнішньому й внутрішньому ринках (E до V) дає підставу відносити еконо-

міки різних країн з більшою або меншою експортною складовою.   
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Традиційно економіка України є спрямованою на експорт (E > V) і в пев-

них умовах це сприймалося як позитивне явище. Оскільки можливості будь-

якої економіки зі створення власного національного продукту обмежені, то 

очевидним слідством експортних устремлінь є неминуче скорочення обсягу 

власної продукції на внутрішньому ринку V, через що частина потреб внутріш-

нього ринку покривається за рахунок імпорту. Перевага імпорту над експортом 

(I > E) веде до дефіциту торговельного балансу, дисбалансу відтоку й одержан-

ня іноземної валюти, що вимушено змушує державні органі контролювати й по 

можливості впливати на співвідношення імпорту й експорту, прагнучи підтри-

муватися умови: 

E ≥ I.                                                         (1) 

 Очевидно, цільова умова (1) ще більш стимулює нарощування експорту, 

а непрямим шляхом – і збільшення імпорту I. У боротьбі за збереження або по-

ліпшення умови (1) практично поза увагою залишається та частина внутріш-

нього ринку, яку формують продажі власної продукції – V. Через це в практич-

ній площині діяльності уряду, як і органів місцевого самоврядування, дана 

складова ринку залишається без необхідної уваги й обмежується, як правило, 

лише намірами по двох наступних напрямкам регулювання: 

1) деклараціями про необхідність нарощування продукції, що заміщує ім-

портну; 

2) місцевими зусиллями з формування регіональних територіально-

виробничих комплексів (ТВК), метою яких є нарощування обсягів продукції 

один для одного. 

 Очевидно, що питання, у якій же мері повинні актуалізуватися співвід-

ношення зазначених параметрів I, V і E в умовах сучасного динамічного ринку, 

підданого фінансовим кризам, залишається далеким від розуміння. Розглядаю-

чи фігуру, наведену на рис. 1 як систему, можна дійти формального висновку 

про те, що для більшої стабільності всієї наведеної конструкції необхідно збі-

льшувати або зберігати на якомусь мінімальному рівні її центральну складову 

V. Очевидно, що мова йде про необхідність запровадження інструментів оцінки 



й контролю частки внутрішніх продажів продукції внутрішнього виробництва, 

яка може здійснюватися, як мінімум, у вигляді наступних двох показників: 

1) частка власної продукції на внутрішньому ринку споживання: 

V/(V + I);                                                        (2) 

2) частка продажу власної продукції на власному внутрішньому ринку: 

V/(V + E).                                                        (3)                                                           

Пошук оптимальних значень наведених показників представляється поки 

неможливим через відсутність розуміння критеріїв оптимальності при постано-

вці подібного завдання. Однак проведені раніше нами дослідження показують 

наявність певної кореляції між рівнем розвитку внутрішнього ринку й іншими 

найважливішими соціально-економічними показниками для країн ЄС і України, 

такими як вироблення внутрішнього валового продукту (ВВП) на душу насе-

лення; частка заробітної плати в собівартості продукції; частка малого бізнесу у 

ВВП країни; податкове навантаження на оплату праці [2]. 

Так, за показником виробництва ВВП на душу населення Україна відстає 

не тільки від країн Європейського Союзу, але й навіть і від найближчих своїх 

сусідів – колишніх республік СРСР, таких як Естонія, Литва, Латвія, Білорусь, 

та й від самої Російської Федерації. Якщо виробництво ВВП на душу населення 

в більшості країн ЄС становить від 14 до 40 тис. доларів США, то в Україні цей 

показник ледве перевищує 4 тис. доларів. Частка заробітної плати в структурі 

собівартості продукції в Україні становить 6-10 відсотків, тоді як у багатьох  

країнах Європи – не менш 40, при цьому й рівень заробітної плати в Україні та-

кож значно нижче, чим у країнах ЄС.  

За найбільш оптимістичними оцінками частка населення, зайнятого в ма-

лому й середньому бізнесі в Україні, становить до 30% навіть із включенням 

очевидно наявного незафіксованого сектору, тоді як у Європі в малому й серед-

ньому бізнесі зайнято більш 50% (а в США – до 90%). У Польщі малі й середні 

підприємства виробляють 48,4% ВВП. При досить низькій заробітній платі в 

Україні сукупне податкове навантаження досягає 69% від фонду оплати праці. 

Це практично найбільше податкове навантаження на заробітну плату в Європі, 



де в більшості країн воно є в межах від 35 до 50 % [2]. Представимо наведені 

дані у вигляді діаграми на рис. 2.  
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Рис. 2. Співставлення соціально-економічних показників України 

і країн Європейського Союзу (ЄС) 

розроблено автором 

 

Цілком очевидним є наявність певного зв'язку між відставанням показни-

ка розвитку внутрішнього ринку України із зіставленими показниками. Більш 

високому рівню кожного з них неминуче будуть відповідати й більш високі 

значення інших. Однак виникає питання, як можна системно вплинути на зру-

шення значень наведених на рис. 2 показників убік діапазонів, характерних для 

країн ЄС? Чи можливе рішуче поліпшення структури показників, що склалася, 

за рахунок лише однієї головної ланки? Ясно, що мала частка заробітної плати 

в собівартості продукції в Україні пояснюється низьким рівнем оплати праці, 

що визначає в цілому низький рівень доходів громадян, а це, у свою чергу, ві-

дображається на малій частці внутрішнього ринку.  

Дійсно, середня заробітна плата в Україні становить ледве більш 3100 

грн., однак ця цифра розрахована з урахуванням дуже високих (до 100 тис. грн.) 

заробітних плат вищих керівників підприємств, банків, інших організацій, пи-

тома вага яких у чисельності працюючих незначна. Тому «медіанна» заробітна 

плата, тобто заробітна плата пересічного українця, приблизно на 30% нижче. А 
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саме медіанна заробітна плата визначає платоспроможність населення на внут-

рішньому ринку, насамперед – щодо продуктів і товарів вітчизняного виробни-

цтва. 

На жаль, той аспект вигоди від укладання угоди про асоціацію з ЄС, яка 

би враховувала реальні можливості інвестування європейських капіталів у роз-

виток внутрішнього ринку України, не брався до уваги при відмові від підпи-

сання зазначеної угоди. У зв'язку з цим стає очевидним, що вирішальним для 

України могло б стати серйозне інвестування з боку Європи в розвиток внутрі-

шнього ринку України у відповідності з наступним ланцюжком факторів, пред-

ставленим схемою на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ланцюжок чинників впливу європейського вибору України  на розвиток 

внутрішнього ринку й підвищення доходів українців 

розроблено автором 

 

Очевидно, що застосування приведеного на рис. 3 ланцюжка інструментів 

пов’язане з певним застереженням: механістичне підвищення заробітної плати 

без збільшення обсягів продажів на внутрішньому ринку – прямий шлях до ін-
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фляції, а з іншого боку, нарощування обсягів продажів на внутрішньому ринку 

неможливе без серйозних інвестицій у створення нових виробництв, продукція 

яких призначена не на експорт, а винятково для внутрішнього споживання. Про 

роль, яку міг би зіграти розглянутий механізм завдяки залучення ЄС до розвит-

ку внутрішнього ринку України, можна судити на прикладі такої східноєвро-

пейської країни як Словаччина, що мала колись приблизно рівні з Україною со-

ціально-економічні показники. За перші роки перебування в ЄС у Словаччині 

були побудовані сучасні автостради, зведені технопарки, реконструйовані ае-

ропорти, створені рекреаційні центри, побудовано й пущено в дію заводи зі 

складання автомобілів фірм «Пежо», «Сітроен», «Фольксваген», «КІА», завод 

фірми «Самсунг», що випускає телевізори, мобільні телефони, різну побутову 

техніку [9]. Населення одержало нові робочі місця, а Словаччина – доступ до 

новітніх технологій. Обсяг ВВП Словаччини на душу населення перевищує 23 

тисячі доларів США.  

Висновки. Очевидно, що запуск розглянутого інструмента вимагає пого-

джених дій законодавчого характеру, урядових рішень і рішучих заходів бізне-

су в частині підвищення оплати праці, застосування прогресивної шкали опода-

тковування високих доходів. Регулятором того, щоб підвищення купівельної 

здатності населення не стимулювало зростання споживчих цін, повинен стати 

контроль над пропорційним зростанням  індексів збільшення маси заробітної 

плати в сфері виробництва продукції внутрішнього споживання й частки внут-

рішнього ринку в загальному обсязі продажів. 
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