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У статті розглянуто тенденції та 
деякі фактори розвитку внутрішнього 
ринку України та їх вплив на можливості 
протидії розповсюдження кризових явищ 
у різних сферах економіки та суспільного 
життя. Недосконалість внутрішнього рин- 
ку призводить до виникнення диспропорцій 
та протиріч, що негативно впливають 
на перспективи економічного зростання, 
забезпечення належного стану економічної 
безпеки, формування інноваційного потен-
ціалу та поширення частки підприємств, 
що належать до 5-го та 6-го технологічних 
укладів. Низький рівень мультиплікатора 
доданої вартості, що свідчить про до- 
мінування сировинного експорту, низьку 
частку високотехнологічних виробництв, 
зменшення фінансово-економічного базису 
розширеного відтворення та зростання 
чутливості економіки від змін на світовому 
ринку. Деіндустріалізація у секторі про-
мислового виробництва формує не тільки 
поточні, але й стратегічні проблеми 
щодо перспектив сталого економічного 
розвитку. Активізація внутрішнього рин- 
ку України є найголовнішим чинником про-
тидії розповсюдження кризових явищ та 
диспропорцій та створення основи для 
соціально-економічного зростання.
Ключові слова: внутрішній ринок, система, 
інваріанти та варіації, диспропорції, криза, 
економічна безпека, деіндустріалізація, 
сировинний експорт, технологічний уклад, 
мультиплікатор доданої вартості.

В статье рассмотрены тенденции и 
некоторые факторы развития внутрен-

него рынка Украины и их влияние на 
возможности противодействия распрост-
ранения кризисных явлений в разных 
сферах экономики и общественной жизни. 
Несовершенство внутреннего рынка при-
водит к возникновению диспропорций и 
противоречий, которые негативно влия- 
ют на перспективы экономического рос- 
та, обеспечения надлежащего состоя-
ния экономической безопасности, форми-
рования инновационного потенциала и 
распространения части предприятий, 
которые принадлежат к 5-му и 6-му 
технологическим укладам. Низкий уро-
вень мультипликатора добавленной стои- 
мости, которая свидетельствует о 
доминировании сырьевого экспорта, низкую 
часть высокотехнологичных производств, 
уменьшения финансово-экономического ба- 
зиса расширенного воссоздания и роста 
чувствительности экономики от изменений 
на мировом рынке. Деиндустриализация 
в секторе промышленного производства 
формирует не только текущие, но и 
стратегические проблемы относительно 
перспектив устойчивого экономического 
развития. Активизация внутреннего рынка 
Украины является важнейшим фактором 
противодействия распространения кри-
зисных явлений и диспропорций и создания 
основы для социально-экономического роста. 
Ключевые слова: внутренний рынок, 
система, инварианты и вариации, дис- 
пропорции, кризис, экономическая безо-
пасность, деиндустриализация, сырьевой 
экспорт, технологический уклад, мульти-
пликатор добавленной стоимости.

In the article tendencies and some factors of internal market of Ukraine development and their influence are considered on possibility of counteraction of 
distribution of the crisis phenomena in the different spheres of economy and public life. In the conditions of singularity and globalization of crises, the goal of 
activating the internal market becomes the most real and significant factor in counteracting the emergence, spread and transfer of the crisis. Also, it is neces-
sary to use modern theoretical and methodological approaches to research, namely – systems theory, theory of self-organization and invariant analysis and 
synthesis. Invariants of the internal market system that should be strengthened in terms of their impact on the intensification of domestic demand may be 
the following: the share of products with a high value-added multiplier; introduction of differentiated tax rates for exporting companies; targeted subsidies for 
enterprises engaged in technological modernization; prevention of import of physically and morally obsolete equipment and technologies, as well as those 
goods that can be manufactured in Ukraine; increasing the social orientation of industry, increasing the production of complex durable household appli-
ances. Activation of the domestic market affects the conditions of economic security of the state, the potential for economic growth, innovation and growth 
of production of high-tech products in the country. Imperfection of internal market results in the origin of disproportions and contradictions, that negatively 
influence on the prospects of the economy growing, providing of the proper state of economic security, forming of innovative potential and distribution of part 
of enterprises that belong to 5th and 6th to the technological modes. Low level of multiplicator of value added cost that testifies to prevailing of raw material 
export, subzero part of hi-tech productions, reductions of finance-economic base of the extended reproduction and height of sensitiveness of economy from 
changes in the world market. Deindustrialization of the sector of industrial production forms not only current but also strategic problems in relation to the 
prospects of steady economic development. Activation of internal market of Ukraine is the major factor of counteraction of distribution of the crisis phenom-
ena and disproportions and providing a basis for a socio-economic progress. 
Key words: internal market, system, invariants and variations, disproportions, crisis, economic security, deindustrialization, raw material export, technologi-
cal mode, multiplicator of value added cost.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ:  
ВПЛИВ НА ПРОТИДІЮ КРИЗИ В УКРАЇНІ
SOME ASPECTS OF THE DOMESTIC MARKET DEVELOPMENT:  
IMPACT ON COUNTER CRISIS IN UKRAINE

Постановка проблеми. У розвитку теоретич-
них поглядів та узагальнення практичних рекомен-
дацій щодо проблеми виникнення кризових явищ 
та протидії їх розповсюдження досліджуються такі 
поняття як внутрішній ринок, економічна безпека, 
технологічний уклад, мультиплікатор доданої вар-
тості, доцільний аналіз яких дозволяє виявити, 

сформулювати та обґрунтувати заходи впливу 
на протидію виникненню диспропорцій та криз. 
В умовах сингулярності та глобалізації криз [1]. 
мета активізації внутрішнього ринку стає найбільш 
реальним та значущим фактором протидії виник-
ненню, розповсюдженню та трансферу кризи 
[2, с. 9]. Також, необхідно використовувати сучасні 
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теоретичні та методологічні підходи до дослі-
дження, а саме – теорію систем, теорію самоорга-
нізації та інваріантно-варіаційний аналіз та синтез 
[3, с. 72]. Активізація внутрішнього ринку впливає 
на умови економічної безпеки держави, потенціал 
економічного зростання, інноваційної активності 
та зростання виробництва високотехнологічної 
продукції у державі. Конкурентні можливості кра-
їни залежать від підприємств, що належать до 5-го 
та 6-го технологічних укладів, рівня мультипліка-
тора доданої вартості, збалансованої чутливості 
підприємств, що експортують продукцію і т. ін. 
Тому, мета активізації внутрішнього ринка в кризо-
вих умовах має пріоритетну актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми надається в монографіях, 
статях та методичних розробках А.Д. Панова,  
Д.С Львова, В.М. Гейця, С.І. Пирожкова, А.І. Сухо-
рукова, С.Л. Воробйова, Т.П. Крупельницької, 
де вперше наведено системні дослідження про-
блеми. В трудах С.І. Пирожкова та А.І. Сухорукова 
вперше визначено та обґрунтовано явище транс-
феру кризи. В наукових працях О.І. Баранов-
ського, В.Т. Білоуса, А.І. Буреніна, П.Г. Казначєєва, 
Ю.Г. Лисенко, В.І. Мунтіяна, Г.І. Пастернак-
Тарнаушенко, Е.В. Семенкової, В.К. Сенчагова, 
С.К. Харічкова та інших науковців розглядуються 
окремі аспекти впливу криз та диспропорцій на 
стан економічної безпеки та внутрішнього ринку. 
У наукових трудах В.І. Вернадського, В. І. Вей-
ніка, М.М. Воробйова, І.А. Ільїна, В.І. Коробко 
А.С. Лосєва, П.А. Сорокіна, Е.М. Сороко, Г. Хакена 
та інших науковців наведено фундаментальні 
гносеологічні та філософські аспекти трансдис-
циплінарного характеру що є системними щодо 
дослідження проблем активізації систем та їх 
самовпідпорядкування в умовах змін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення аспектів активізації внутрішнього 
ринку в умовах виникнення кризових явищ та дис-
пропорцій в економіці України. Мета дослідження 
передбачає наступні завдання:

– внутрішній ринок держави має досліджу-
ватись як складна відкрита дисипативна емер-
джентна система, що діє на принципах самовпід-
порядкування;

– структурно-функціонально система внутріш-
нього ринку має розглядуватись як сукупність інва-
ріантів та варіацій, як будь-яка штучна система;

– визначення інваріантів, що є постійною, 
незмінною складовою структури системи внутріш-
нього ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливе теоретичне значення має визначення 
функцій внутрішнього ринку, які випливають із його 
сутності, відображають основне призначення вну-
трішнього ринку і визначають його роль у розвитку 
національного виробництва. 

Основні функції внутрішнього ринку у націо-
нальній економіці :

– збалансування попиту і пропозиції за обсягом 
і структурою;

– установлення рівноважної (конкурентної), 
тобто ринкової ціни, яка відповідає суспільній 
корисності товару;

– створення передумов для виробництва рівно-
важного обсягу товарів, тобто такого обсягу, який 
потрібний ринкові і який буде проданий на ньому;

– доведення продукції від виробництва до 
споживання та забезпечення безперервної зміни 
форм вартості товарів.

У процесі розвитку внутрішнього ринку ці функ-
ції ускладняються, адже виробництво стає все 
більш диференційованим, а споживання – більш 
різноманітним. Закріплення за внутрішнім рин-
ком ролі «локомотива» економічних процесів – 
це сучасне концептуальне бачення механізмів і 
перспектив після кризового розвитку вітчизняної 
економіки. Орієнтація національної економіки на 
пріоритетне задоволення зовнішнього попиту як 
каналу валютних надходжень робить її залеж-
ною від світових криз. Зорієнтованість реального 
сектору вітчизняної економіки на зовнішні ринки 
робить її надзвичайно чутливою до кон'юнктури 
світового ринку і формує загрози для сталого 
розвитку. Надмірне засилля вітчизняного ринку 
імпортним товарами спричинює перманентну 
дестабілізацію податково-бюджетної та банків-
ської системи, підриває соціальну та економічну 
стабільність. Експорт продукції низько техноло-
гічних галузей перетворює українську економіку 
на сировинний придаток високорозвинених країн. 
«Україна мала другий за потужністю і розвине-
ністю промисловий потенціал в СРСР. Проте після 
його розпаду і трансформаційної кризи 90-х років 
ХХ ст. українська промисловість за обсягами 
випуску досі не може відновитися до рівня 1990 р. 
Нині загальний стан галузі характеризується як 
деіндустріалізація [4; 5], яка пов’язана не лише з 
істотним (майже вдвічі) зменшенням внеску про-
мисловості у створення валової доданої вартості 
в економіці за останні десятиліття, а й з нарос-
таючою структур но-технологічною відсталістю 
виробництва, закриттям значної кількості унікаль-
них, у тому числі високотехнологічних, підпри-
ємств, тотальною зношеністю основного капіталу 
галузі внаслідок загальмовування відтворюваль-
них процесів і хронічного дефіциту інвестиційних 
ресурсів. Базові технології галузі було закладено 
ще за радянських часів, 30–50 років тому, через 
що понад 90% промислової продукції України є 
низькотехнологічною» [5]. Нелегальне вивезення 
капіталу через офшорні зони зменшує інвестиційні 
можливості економіки України для здійснення її 
модернізації. Вихід з кризи та процес модернізації 
економіки можливі лише при суттєвому зростанні 
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внутрішнього попиту – як споживчого, так і інвес-
тиційного. Забезпечення ефективного і сталого 
функціонування національної економіки досяга-
ється в системі координат розвитку внутрішнього 
ринку. Створення ефективного внутрішнього ринку 
є основою загального покращення соціально-еко-
номічних процесів в українському суспільстві та 
перспектив інноваційного зростання та конку-
рентоздатності. На наш погляд, базові недоліки 
аналізу та недооцінка значущості внутрішнього 
ринку взагалі обумовлена ігноруванням викорис-
тання трансдисціплінарного підходу у дослідженні 
ринку як системи і як складової соціальної супер-
системи. Також, практично не використовуються 
методи інваріантно-варіаційного аналізу та син-
тезу та структурно-функціональне дослідження 
внутрішнього ринку як системи. 

Інваріантами системи внутрішнього ринку які 
слід посилювати в аспекті їх впливу на активізацію 
внутрішнього попиту можуть бути наступні: 

– доля продукції із високим мультиплікатором 
доданої вартості;

– запровадження диференційованих податко-
вих ставок для підприємств-експортерів; 

– цільове субсидуванням підприємств, що здій-
снюють технологічну модернізацію; 

– недопущення імпорту фізично і морально 
застарілого устаткування та технологій, а також 
тих товарів, що можуть виготовлятися в Україні; 

– підвищення соціальної орієнтації промисло-
вості, збільшуючи виробництво складної побуто-
вої техніки тривалого користування. 

Стан внутрішнього ринку України характери-
зує рейтинг Глобальної конкурентоспроможності  
(див. табл. 1).

У 2018 році даний індекс покращився на 6 пози-
цій, а у 2019 знову впав на 3 пункти, що свідчить 
про нестабільність стану глобальної конкуренто-
спроможності України. 

Розглянемо Індекс мережевої готовності або 
технологічної готовності в Україні, що свідчить про 
здатність країни до використання перспектив, що 
надають інформаційно-комунікаційні технології 
(Максимальне рівень індексу 7).

Даний показник має стабільне значення, але 
на фоні загальних кризових проявлень, що харак-
теризують стан внутрішнього ринку України він не 
може бути визначеним у якості значущої характе-
ристики.

У 2014 році економіка країни увійшла у стан 
стагфляційної кризи (спостерігалось річне падіння 
ВВП на 6,6% у поєднанні зі зростанням інфляції 
до 24,9% на кінець року). Внаслідок цілої низки 
дій з боку економічної, фінансової і монетарної 
влади у 2015 році криза стагфляції різко загостри-
лась: ВВП впав до 91 млрд. дол. (у порівнянні з 
183 млрд. дол. у 2013 р.), у квітні 2015 року інфля-
ція сягнула рівня галопуючої (60,9%), а на кінець 

Таблиця 1
Субіндекси глобальної конкурентоспроможності України (2017)

№ Сфери конкурентоспроможності  
та відповідні показники

Місце України  
у світі серед 

137 країн
1 2 3

1.

Інститути
- гарантування прав власності 128
- незалежність судів 129
- захист прав міноритарних акціонерів 129
- корупція 106
- ефективність правової структури та виконання законів 122
- ефективність державних витрат 122
- організована злочинність 113
- фаворитизм у рішеннях державних осіб 111
- якість послуг поліції 101
- ефективність наглядових рад в корпораціях 90
- етична поведінка фірм 102

2.

Інфраструктура
- інфраструктура в цілому 88
- якість доріг 130
- якість портової інфраструктури 93
- якість авіатранспортної інфраструктури 92

3.

Макроекономічні умови
- інфляція, річний індекс у % 129
- кредитний рейтинг країни 123
- управління державним боргом 112
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року становила 43,3%. Національна валюта 
девальвувала більше ніж втричі [8]. У поточний час 
кризове становище не здолано у повному обсязі, 
а у деяких сферах суспільного життя продовжує 
загострюватись. Додатковим чинником стало роз-
повсюдження захворювання на COVID-19.

Таблиця 2
Індекс мережевої готовності України 

(Networked Readiness Index)
Дата Значення Зміни, %
2016 4 4,77%
2015 4 3,62%
2014 4 0,05%
2013 4 0,54%
2012 4 8,96%
2011 4 0,00%
2010 4 -9,49%
2009 4 5,41%
2008 4 5,71%

Джерело: [7]

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
свідчить, що внутрішній ринок України є практично 
нерозвиненим внаслідок низького платоспромож-
ного попиту населення, а тому його потенціал як 
стимулу розвитку і компенсатору зовнішніх шоків 
для економіки не є задіяним у повному обсязі. 
Сировинний статус країни є небезпечним через 
її високу залежність від кон’юнктури глобальних 
сировинних ринків і вразливість до різких коли-
вань світових цін на сировину. Оскільки частка 
України у світовій економіці з 1992 по 2016 рік 

зменшилася в три рази – до менш 0,3% з 1% сві-
тового ВВП. Згідно з прогнозами, і в 2018 році 
українська економіка зростатиме повільніше, ніж 
світова, що сприятиме погіршенню становища, 
незважаючи на прогрес у реформах і практично 
не впливає на світові ціни на відміну від індустрі-
альних країн, що створюють та формують ціни на 
високотехнологічну експортну продукцію та інно-
ваційні товари.

У сучасний час, при аналізі стану внутріш-
нього ринку, не використовуються трансдисціплі-
нарний та системний підходи, а саме його струк-
турно-функціональна складова. Використання 
інваріантно-варіаційного підходу при дослідженні 
та проектуванні системи внутрішнього ринку, а 
саме – визначення інваріантів та варіацій та роз-
робка методичних заходів щодо посилення сукуп-
ності інваріантів внутрішнього ринку сформує 
можливість розробити сучасну методологію як 
активізації ринку, так і протидії кризи та його транс-
феру в Україну.
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